
1. INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pelo confronto 

do sujeito com a realidade do trabalho tem despertado o interesse de 

diferentes estudiosos. No intuito de tratar, mais exaustivamente, este 

assunto, particularmente no que se refe re ao envolvimento do trabalho do 

professor no cotidiano acadêmico e remetendo-nos às relações significativas 

do docente com sua tarefa e com os colegas ou às relações humanas no 

trabalho, pretendemos realizar o presente estudo. Nossa motivação em 

relação a essas questões decorre de experiências profissionais no exercício 

da função de coordenadora do colegiado de curso de graduação desde 

1997, tendo como função principal a condução acadêmica e pedagógica do 

mesmo, quando então passamos a interessar-nos, com mais atenção, a 

temática que trata dos sentimentos de prazer e sofrimento gerados no 

contexto de trabalho da enfermeira na condição de docente.  

No exercício de nossas função, há mais de vinte anos, como 

docente do Departamento de Enfermagem (DE) da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), participamos de várias reformas curriculares, desde os 

projetos que visavam a atualização da formação profissional e a qualidade 

do processo de ensino e aprendizagem. Nessa trajetória, atuamos em 

discussões e implementações de programas e ementas das disciplinas, para 

garantir um processo democrático. Embora toda a mudança gere 

expectativas e receios frente aos novos desafios, o planejamento 
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participativo sempre minimizou os conflitos. Atualmente, deparamo-nos com 

uma situação diferenciada em todos os sentidos, seja na forma radical da 

determinação, no estilo de implementação da mudança curricular ou, ainda, 

no nível de compreensão do processo de organização do trabalho. Essa 

situação ímpar vem provocando sentimentos diversos, no comportamentos e 

nas atitudes das enfermeiras docentes em suas atividades, no cotidiano 

acadêmico. Entre esses, vale ressaltar o desconforto e a insegurança, o 

domínio que o nosso profissional deve ter em relação ao saber e à prática 

profissional. O desempenho como coordenadora de colegiado do curso de 

graduação em Enfermagem, permitiu-nos uma aproximação maior com as 

colegas, que externavam seus sentimentos de prazer e sofrimento, em 

relação ao processo de implementação da mudança curricular, que se 

iniciou em 2000. 

Assim, com a intenção de continuar tratando dessa temática que 

nos vem desafiando e, também, de contribuir para as discussões que ainda 

acontecem com relação ao curso de graduação em Enfermagem, 

aventuramo-nos a interpretar esse processo que envolve o olhar da 

enfermeira, na sua condição de docente para tratar da formação profissional 

no contexto acadêmico. Nesse sentido, procuramos focalizar essa relação, 

contextualizando-a no âmbito da convivência humana no trabalho e o modo 

como as nossas interlocutoras interpretam os sentimentos de prazer e 

sofrimento que permeiam a sua prática no cotidiano universitário. 
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Por isso, as nossas reflexões tem como objetivo o processo de 

trabalho das enfermeiras docentes, no momento em que se deparam com a 

implementação da mudança radical do currículo em particular, as tensões 

que geram os sentimentos de prazer e sofrimento relacionadas a sua prática 

e às formas de enfrentamento na estrutura do DE. Essa reversão de valores 

implica em nova concepção de organização do trabalho, presente nos 

espaços de socialidade1. 

Para análise desse processo, escolhemos enfermeiras que 

exercem o cargo de docentes no DE da UEL, com titulações de doutor, 

mestre e especialista, que acompanharam o processo de mudança curricular 

radical, mediante à qual as pesquisadas e a pesquisadora estabelecem uma 

rede de relações, bem como enfrentam o mesmo problema em sua atividade 

profissional. Esse tipo de aproximação possibilita interpretar, com maior 

fidedignidade, o instrumento de pesquisa.  

No seu conjunto, as enfermeiras docentes não apresentam 

características muito diferenciadas, até mesmo pela sua formação, embora 

não pertençam ao mesmo círculo imediato de convivência social. Expressam 

seus sentimentos, a partir de sua visão de mundo, incorporada à sua prática 

social,  principalmente,  quando  se  reúnem  para  discussões  de   aspectos  

                                                 
1 Cf. Maffesoli, esse termo descreve a globalidade aparente como um dado constante na análise social, 
que nos permite compreender, também, que essa preocupação que se manifesta na busca do consenso 
pluralista emerge, de forma natural, nos atos ínfimos dos seres humanos, é uma realidade presente na 
vida diária, como uma socialidade que integra tensões e as articula. Vide A conquista do presente. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1984. 
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específicos relacionados ao trabalho. No nosso entender, essa atuação 

dificulta os vieses que preocupam qualquer pesquisador, à medida em que 

permite a problematização dos fatores que originam os sentimentos de 

prazer e sofrimento, diante das novas condições de trabalho.  

De acordo com esse raciocínio, baseamo-nos em Dejours (1988) 

em conduzirmos nosso estudo tomando como ponto de partida a perspectiva 

psicodinâmica, que tanto oferece subsídios para tratar dos aspectos 

subjetivos que influenciam e afetam as relações dessa categoria de 

profissionais no cotidiano acadêmico, como permite investigar diretamente a 

relação do docente com o trabalho.  

Nossa concepção de cotidiano encontra-se respaldada no 

pensamento de Maffesoli (1984), para quem os atos considerados banais 

constituem a uma socialidade permeada por um misto de sentimentos que 

relativizam as certezas teóricas estabelecidas e expressas no agir 

profissional.  

A vivência acadêmica alicerçou o nosso estudo empírico que se 

nutre das reflexões e expectativas da prática profissional, bem como de 

perspectivas teóricas que se impõem quando investigamos uma situação 

específica. Assim, elegemos como objeto de estudo, os sentimentos de 

prazer e sofrimento gerados pela implementação da reforma metodológica 

curricular, a partir de vivências de enfermeiras docentes do DE da UEL. 

O que objetivamos, então, é considerar a especificidade desse 

grupo de enfermeiras docentes, diante dos códigos vigentes, interpretando-
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os no cotidiano acadêmico e de construção de uma nova concepção sobre 

esse processo, que parte de uma experiência ímpar, a ser desvelada através 

de procedimento investigativo, de cunho científico. Trata-se, portanto, de um 

processo de investigação, que se efetiva por meio de ações e 

comportamentos adotados pelas enfermeiras docentes frente à mudança 

curricular radical do curso de graduação do DE, alocado no Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da UEL. 

Assim, ao realizar um estudo com as enfermeiras docentes, 

buscamos investigar se vivenciaram sentimentos de prazer e de sofrimento 

gerados pelo trabalho, frente à implementação de uma mudança curricular 

radical, procuramos recorrer a essas interlocutoras, na expressão de suas 

atitudes com referência ao seu cotidiano na situação de trabalho. Interessa-

nos, portanto, compreender as contradições por elas vivenciadas, através de 

questões que envolvem a valorização, o desgaste e o reconhecimento*, 

como fatores que predominam, em maior ou menor escala, no processo 

psicodinâmico de trabalho e que constituem os sentimentos de prazer e 

sofrimento no cotidiano acadêmico. Em outras palavras, buscamos verificar 

como as enfermeiras docentes atribuem significado aos padrões que 

interagem nessa dinâmica.  

 

                                                 
* Valorização é o sentimento de que o trabalho tem sentido e valor por si mesmo, sendo importante e 
significativo para a organização e a sociedade (Mendes. 1999, p.135). 
Desgaste, significa a sensação de cansaço, desânimo e descontentamento com o trabalho (ibid) 
Reconhecimento é o sentimento de ser aceito e admirado no trabalho e ter a liberdade para expressar 
sua individualidade (id ibid). 



 Introdução 6

O estudo ficou estruturado nas seguintes etapas: a primeira 

apresenta um recorte necessário para a compreensão em dois eixos: 

trabalho, porque é dentro dele que se produz a proposta que aborda as 

relações significativas das enfermeiras docentes com sua tarefa e com os 

colegas e o outro que aborda os espaços do processo psicodinâmico, em 

que se exprimem os sentimentos de prazer e sofrimento, refletindo as 

contradições que envolvem o cotidiano das docentes, a partir das situações 

vivenciadas no decorrer da implementação da mudança curricular radical. 

Assim, este momento consta de uma interlocução teórica para justificar a 

necessidade de uma releitura de todo este processo em seu caráter 

argumentativo. A segunda versa sobre a delimitação do estudo que trata dos 

aspectos que nos levaram à presente pesquisa, e onde constam os 

problemas, objetivos e hipóteses detalhadas. A terceira contém a construção 

metodológica que objetiva repassar a trajetória investigativa pela dinâmica 

em que ocorreram com as interlocutoras, bem como uma descrição do 

contexto em que se insere a pesquisa, onde fazemos um resgate histórico 

da UEL e mostramos os atores sociais ao leitor. E, por fim, elaboramos a 

última etapa, apresentação dos resultados, na qual registramos a 

organização dos dados, a compatibilização do delineamento da análise com 

os dados, a organização e reflexões sobre os resultados, interpretados a 

partir das concepções teóricas que embasam nosso estudo e que revelam o 

significado da concepção dos sujeitos sobre os temas abordados. Este é o 

momento em que expressamos a construção de novos caminhos pela via da 

interpretação dos dados no tocante à temática posta em debate.  
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Finalizando o estudo, apresentamos nossas considerações finais, 

sugestões e recomendações. 


