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RESUMO 

Notavelmente, é possível perceber a insatisfação de alguns docentes no que diz 

respeito, às condições de trabalho, dos salários, da indisciplina e da falta de 

interesse dos alunos, sendo estas as principais queixas destes profissionais. Face a 

esta situação, nos consultórios médicos as queixas apresentadas com mais 

frequência pelos docentes são: dor na nuca, dor na cabeça, dor na coluna, 

hipertensão, irritabilidade, depressão, diarreias e insônia, motivos que em muitos 

casos acarreta no afastamento em forma de licença deste professor para tratamento 

e recuperação da saúde. Este trabalho teve como objetivo investigar por meio da 

literatura o prazer e sofrimento no trabalho docente de profissionais que atuam em 

instituição de ensino superior brasileiras. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, considerando a relevância do tema, bem como o objetivo de evidenciar 

algumas pesquisas realizadas no que se refere ao prazer e sofrimento do trabalho 

docente. Observou-se que grande parte dos professores de instituição de ensino 

superior estão submetidos a um grau de sofrimento e insatisfação, de forma que a 

precarização do trabalho está fortemente presente no contexto profissional destes 

docentes. Contudo, a revisão da literatura possibilitou compreender que as 

associações de prazer no trabalho docente estão associadas à identidade de ser 

professor e ao reconhecimento do trabalho. A precariedade das condições de 

trabalho dos docentes, assim como as exigências pelo aumento de produtividade 

imposto aos professores do ensino superior foram os fatores mais relevantes que 

acarreta em sofrimento no trabalho. 

 

Palavras-chave: Prazer e Sofrimento; Trabalho Docente; Universidades Brasileiras. 

 



 

ABSTRACT 

Notably, it is possible to perceive the dissatisfaction of some teachers with regard to 

working conditions, salaries, indiscipline and lack of interest of the students, these 

being the main complaints of these professionals. Faced with this situation, in the 

doctor's offices the complaints most frequently presented by the teachers are: neck 

pain, headache, spinal pain, hypertension, irritability, depression, diarrhea and 

insomnia, reasons that in many cases lead to distance in shape of this teacher for 

treatment and recovery of health. This work aimed to investigate through literature 

the pleasure and suffering in the teaching work of professionals who work in a 

Brazilian higher education institution. In order to do so, a bibliographical research 

was carried out, considering the relevance of the theme, as well as the objective of 

evidencing some researches carried out regarding the pleasure and suffering of the 

teaching work. It was observed that a great part of the teachers of a higher education 

institution are subjected to a degree of suffering and dissatisfaction, so that the 

precariousness of work is strongly present in the professional context of these 

teachers. However, the literature review has made it possible to understand that the 

pleasure associations in the teaching work are associated with the identity of being a 

teacher and the recognition of the work. The precariousness of teachers' working 

conditions, as well as the demands for increased productivity imposed on teachers of 

higher education were the most relevant factors that entails in suffering at work. 

 

Keywords: Pleasure and Suffering; Teaching Work; Brazilian Universities 
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INTRODUÇÃO  

 

As rápidas mudanças no contexto mundial ocorridas nas últimas décadas 

contribuíram para a promoção de transformações no mundo capitalista, em que é 

ressaltado a competitividade bem como a qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos no mercado (SANTANA, 2005). Esse contexto impulsiona quem nele está 

inserido a se adaptar a uma sociedade em constante transformação, com exigências 

e oportunidades de mercado e economia, guiados principalmente pela inovação e 

tecnologia. Tais mudanças nas diversas esferas do mundo contemporâneo são 

oriundas da reorganização do capitalismo, seja nas novas formas de organização da 

produção, seja no plano político e ideológico que fomenta a produção de novas 

formas de vida, de consumo e principalmente de trabalho (GAULEJAC, 2007). 

Assim, em virtude deste cenário, as relações de trabalho também sofreram 

profundas alterações. 

Portanto, considerando tais transformações, a flexibilização, a 

precariedade, a vulnerabilidade e a fragmentação são as principais características 

do trabalho no século XIX (GAULEJAC, 2007). Sob a alegação de garantir e 

assegurar a sobrevivência das organizações, assim como garantir a manutenção 

dos empregos e a sobrevivência do sistema econômico, o trabalho vem sendo 

desvalorizado na sociedade seja este de natureza econômica ou moral (ANTUNES 

1999; LANCMAN, 2008).  

De acordo com Esteve (1999) face ao novo processo histórico cultural e 

as transformações ocorridas do contexto sociocultural, as exigências e as 

responsabilidades no que diz respeito ao papel dos educadores, fizeram com que 

houvesse uma mudança no papel do docente. Tempos passados, a sociedade 

enxergava os professores como pessoas que tinham o domínio da informação, do 

saber e da transmissão dos conhecimentos. Considerando algumas concepções, o 

professor apreendia o saber e repassava ao aluno, este, era passivo: e por sua vez 

não se podia questionar o saber. 

Vasconcellos (2005) levanta a questão da remuneração do professor para 

nas instituições públicas e privadas. Tal questão ganha evidência em discursos 

proclamados nos meios de comunicação e em alguns contextos da sociedade, 

quando os professores se manifestam em forma de greve, em busca de melhores 

condições de trabalho, assim como melhor remuneração. Para Fernando e Oliveira 
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(2009) aos professores, em muitos casos resta à expectativa de conseguir trabalhar 

nos espaços públicos, ambiente em que a relação de custos e benefícios é 

dominada por uma lógica que e não diz respeito a mercadoria. 

Notavelmente, é possível perceber a insatisfação de alguns docentes no 

que diz respeito, às condições de trabalho, dos salários, da indisciplina e da falta de 

interesse dos alunos, sendo estas as principais queixas destes profissionais 

(ARAÚJO, 1998). Face a esta situação, nos consultórios médicos as queixas 

apresentadas com mais frequência pelos docentes são: dor na nuca, dor na cabeça, 

dor na coluna, hipertensão, irritabilidade, depressão, diarreias e insônia, motivos que 

em muitos casos acarreta no afastamento em forma de licença deste professor para 

tratamento e recuperação da saúde (ARAÚJO, 1998). 

Araújo (1998) destaca ainda que em uma análise mais profunda dos 

laudos de concessão de licença médica, entre as explicações clínicas que justificam 

os afastamentos da sala de aula, os transtornos mentais aparecem como o segundo 

motivo mais frequente para o afastamento do docente. Neste contexto, o problema 

que delimita esta pesquisa está centralizado na seguinte questão: Como se 

configuram as vivencias de prazer e sofrimento no trabalho docente? Para tanto, o 

objetivo geral consiste em investigar por meio da literatura o prazer e sofrimento no 

trabalho docente de profissionais que atuam em instituição de ensino superior 

brasileiras. Além do objetivo geral, os objetivos específicos visam conhecer o 

contexto de trabalho dos docentes na educação superior; identificar os indicadores 

de prazer e sofrimento no trabalho docente; conhecer o impacto das relações de 

prazer e sofrimento nas práticas de ensino do trabalho docente. 

É importante ressaltar que o bem-estar dos trabalhadores, tanto no 

âmbito familiar quanto no exercício de suas atividades laborais, é fundamental para 

que toda empresa, pública ou privada, obtenha êxito em seus objetivos, cumprindo 

sua função para com a sociedade. Nesse contexto, o bem-estar dos profissionais 

docentes exercem influência direta para a educação superior assim como para o 

desempenho e aprendizagem dos alunos. 

Segundo Esteban e Zaccur (2002), as diversas tarefas que o docente 

desempenha em condições adversas apresenta uma perspectiva de mudanças em 

relação a sua profissão, tais como o desânimo, a fadiga e ausência de sonhos e de 

sonhos. Assim, o estudo exposto torna-se pertinente, em termos acadêmicos, para 
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aprimorar as pesquisas acerca do prazer e sofrimento experimentados no trabalho 

docente, na abordagem da educação superior. (MERLO; MENDES, 2009). 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, avaliando 

a relevância do tema, buscou conhecer segundo a visão de alguns autores o prazer 

e sofrimento no trabalho docente de profissionais que atuam em instituição de 

ensino superior brasileiras, além de conhecer o contexto de trabalho dos docentes 

na educação superior, identificar os indicadores de prazer e sofrimento no trabalho 

docente, bem como conhecer o impacto das relações de prazer e sofrimento nas 

práticas de ensino do trabalho docente. 

Segundo Fogliatto (2007), a revisão bibliográfica é aquela que agrupa as 

ideias extraídas de diversas fontes, tem por objetivo estabelecer uma nova teoria ou 

uma nova forma de apresentação para um assunto já conhecido.  

Para o desenvolvimento deste estudo e melhor compreensão da temática, 

elaborou-se por meio de registros, a análise e organização dos dados bibliográficos, 

instrumentos que permite uma maior compreensão e interpretação crítica das fontes 

obtidas. 

A elaboração da pesquisa teve como ferramenta principal, materiais 

publicados em livros, artigos científicos, publicações periódicas e materiais na 

Internet disponíveis nos seguintes bancos de dados: ANPA, SCIELO e SPELL. Para 

a organização do material, foram realizadas as etapas e procedimentos, no qual 

buscou-se a identificação preliminar bibliográfica, fichamento de resumo, análise e 

interpretação do material, bibliografia, revisão e relatório final.  

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na 

modalidade denominada revisão integrativa. A escolha desse método foi por 

oportunizar um embasamento científico que permitisse através de pesquisas já 

realizadas, compreender o universo prazer e sofrimento no trabalho docente, tendo 

como benefício, permitir a síntese de estudos publicados; possibilitar conclusões 

gerais a respeito de uma área de estudo; proporcionar uma compreensão mais 

completa do tema de interesse. 

Na visão de Cooper (1989), esse tipo de revisão é compreendido como 

um método que reuni os resultados obtidos de pesquisas primárias sobre o mesmo 

assunto, objetivando sintetizar e analisar esses dados para desenvolver uma 

explicação mais abrangente de um fenômeno específico. O autor complementa 

dizendo que a revisão integrativa é a mais ampla modalidade de pesquisa de 
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revisão, devido à inclusão simultânea de estudos experimentais e não-

experimentais, questões teóricas ou empíricas. Diante disso, permite maior 

entendimento acerca de um fenômeno estudado.  

Justifica-se a revisão sistemática por meio de sua definição como sendo 

uma aplicação de estratégias científicas que limitam o viés da seleção de artigos, 

onde se avalia com espírito crítico os artigos e se sintetizam todos os estudos 

relevantes em um tópico específico (PERISSÉ, 2001). Em relação à sua importância, 

estudiosos afirmam que esse recurso pode criar uma forte base de conhecimentos, 

capaz de guiar a prática profissional e identificar a necessidade de novas pesquisas 

(MANCINI, 2007). 

Este estudo está organizado em três capítulos incluindo esta introdução, 

onde encontra-se a contextualização do tema, problema de pesquisa, objetivos do 

estudo, justificativa e o percurso metodológico. No segundo, coloca-se o 

desenvolvimento que embasa a pesquisa, sendo trabalhados os conceitos 

pertinentes ao trabalho e sua evolução ao longo da história, o trabalho e sua 

centralidade na vida do homem, o prazer e sofrimento no trabalho, o prazer e 

sofrimento do trabalho do docente, assim como estudos sobre a temática prazer e 

sofrimento no trabalho docente, Na terceira seção, tecem-se as considerações finais 

com os principais resultados encontrados na pesquisa As referências bibliográficas 

consultadas para a pesquisa complementam o estudo. 
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1 O CONCEITO DE TRABALHO E SUA EVOLUÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

O trabalho é reconhecido como uma atividade central e importante que 

ocupa de forma considerável o espaço na vida de uma pessoa, na medida em que 

absorve a maior parte do tempo do indivíduo é por muito tempo o significado de 

trabalho foi associado a fardo e ao sacrifício atrelado à tortura, já que a palavra 

“trabalho” se origina do vocábulo em latim “tripalium” ou “aparelho de tortura 

constituído por três paus” (RIBEIRO et al., 2000; LUKÁCS, 2007). Portanto, o termo 

sugere uma reflexão sobre o ponto máximo que o trabalho proporciona na realização 

do indivíduo.  

De acordo com Fidalgo, Oliveira e Fidalgo (2009) os professores se 

limitam ao processo de acumulação resultante do seu trabalho. Assim sendo, a 

natureza limita a realização do trabalho dos docentes, conforme o modo capitalista, 

sistema econômico que passa, indiretamente, por diversas intervenções, causada 

pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho. Tais mudanças no mundo do 

trabalho acarretam impactos na qualidade de vida dos trabalhadores e seu modo de 

adaptar-se a essa realidade econômico-social. 

As pessoas passam a maior parte do tempo no ambiente de trabalho, seja 

ele formal ou informal (LIPP, 2002). No entanto, embora o trabalho tenha um lado 

“sofrível”, a sociedade segue com um vínculo muito grande com o trabalho, 

considerando-o como algo essencial. Assim, para garantir seus empregos, é cada 

vez mais comum, as pessoas dedicarem um tempo considerável do seu dia tanto se 

aperfeiçoando profissionalmente como dedicando-se as atividades do trabalho em 

si, diminuindo cada vez mais seu tempo de descanso.  

Com o advento da tecnologia, surge o “tecnostress”1. Ou seja, o trabalho 

acompanha o indivíduo onde ele estiver, invade seu espaço pessoal e íntimo. No 

caso dos professores, rouba-lhe uma das características fundamentais para aqueles 

que se dedicam à docência: o ócio, o espaço da criatividade, da observação e da 

reflexão, do pensamento, da análise crítica, e talham-lhe, muitas vezes a 

possibilidade de criar e gerir projetos.  

                                                           
1 O tecnoestresse é um estado psicológico negativo relacionado com o uso de Tecnologias de 
Comunicação e Informação (TIC) ou de ameaça de seu uso futuro. (CARLOTTO; CÂMARA, 2010, p. 
309). 
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Sendo assim, o professor encontra-se anestesiado e paralisado perante 

as demandas políticas, que determinam, por meio de leis, decretos e normativas, as 

condições de trabalho dos professores na estrutura do sistema educacional 

(SANTOS, 2004). 

Oliveira (2008) ressalta que a somando-se as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, somado ás estruturas e diretrizes do sistema educacional, 

repercutem diretamente na organização do trabalho escolar, pois demanda mais 

tempo de trabalho do professor, tempo este que não é aumentado objetivamente em 

sua jornada, e acaba se traduzindo em uma intensificação do trabalho, que o obriga 

a responder a um número maior de exigência em um curto espaço de tempo.  

No que tange à escola pública brasileira está se caracteriza como fonte 

de produtos de relações históricas complexas e mediatizadas, que interagem com a 

característica interna das suas práticas escolares. A realidade do ensino público 

brasileiro reflete a falta de investimentos por parte do governo, que se configura em 

profissionais desmotivados, alunos desinteressados e indisciplinados. As condições 

de trabalho, o pouco valor social da profissão e os baixos salários desmotivam ainda 

mais os docentes. Tal aspecto combina com diversas concepções, como o 

movimento que a escola produz em relação a sua autonomia relativa, que se 

estabelece nas relações de trabalho. Isso indica a possibilidade de superação das 

práxis burocráticas (OLIVEIRA, 2008). 

 

1.1 O trabalho e sua centralidade na vida do homem 

 

O trabalho é visto como uma atividade que ocupa uma parte significativa 

da vida do indivíduo, adquirindo uma importância central na vida das pessoas. Isto 

porque os indivíduos atribuem ao trabalho uma importância essencial a sua 

existência (KÓVACS, 2002). 

Sendo assim, o trabalho sempre esteve presente na vida dos homens de 

formas distintas, e sua compreensão vem se transformando com o decorrer do 

tempo. O trabalho, que já representou a diferenciação entre escravos e senhores, 

atualmente adquire nova forma e ocupa lugar de evidência na vida dos indivíduos, 

que veem em suas profissões a fonte de felicidade, realização e prazer (DUARTE; 

MENDES, 2015). 
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A ideia acerca da centralidade do trabalho da abordada nesta seção, 

partirá da perspectiva de trabalho como um dos aspectos que ocupa o centro da vida 

de uma pessoa. Neste sentido, a identificação da centralidade do trabalho permitirá 

verificar o entendimento do trabalho e o lugar que este ocupa perante as demais 

áreas da vida das pessoas. 

Para Silva (2007) a centralidade do trabalho é algo estrutural e 

estruturante das sociedades, e apresenta-se como uma atividade fundamental e 

central que estrutura a vida dos indivíduos e a vida social deste como um todo. 

Assim, o trabalho apresenta-se como um termo complexo e ambíguo, significando, 

respectivamente, uma atividade física e intelectual; um ato compulsório, mas 

também um ato de criação se fundamentando principalmente como um meio de 

subsistência, entretanto organiza-se como uma fonte de desenvolvimento e de 

satisfação; e ao mesmo tempo, uma forma de autorrealização, de poder e de 

identidade (KÓVACS, 2002). 

Para Thiry-Cherques (2004), a centralidade do trabalho está relacionada 

ao sentido que o indivíduo atribui ao seu trabalho, de modo a criar elos que o 

representem, sendo a maneira pela qual estão inseridos e compreendidos na 

sociedade, constituindo assim um vínculo de relação social mais importante do que a 

relação de trabalho para subsistência. 

Contudo, é certo que o trabalho como forma de garantir a subsistência, é 

algo importante em toda sociedade, sendo que trabalho remunerado é uma fonte 

importante de desenvolvimento do indivíduo. Sendo o trabalho, portanto, tanto fator 

de produção como de socialização, algo profundamente relacionado com a 

valorização do trabalho e com a evolução dos modos de prestação deste, fonte de 

emanação de direitos sociais e de cidadania, configurando-se como fonte e espaço 

de dignidade e valorização humana, assim como meio de subsistência. 

Assim, a centralidade do trabalho, de acordo com Lukács (2013), refere-

se à importância que o trabalho tem para a vida do homem. Para o autor, o trabalho 

tem caráter teleológico, o que significa que, ele, pela sua importância, direciona as 

atividades conscientes do homem enquanto um ser social. É também o modelo de 

toda a práxis social, pois é por meio dele que o homem realiza a interação com o 

mundo. Dessa forma, Lukács (2013) enuncia a ontologia do trabalho pressuposto 

fundamental para a centralidade do trabalho. O caráter consciente da atividade 

produtiva do homem é demonstrado na capacidade que este tem de antecipar em 
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sua mente o resultado da ação que tenciona executar. Devido à inteligência, 

consciência e operatividade, que somente o homem tem, ele é o único ser da 

natureza capaz de agir de forma teleológica. A teleologia é, portanto, o momento 

constitutivo do processo de trabalho. Sendo que o trabalho não existiria se não fosse 

precedida de uma atitude teleológica consciente que pudesse determinar o processo 

em todas as suas fases. 

Considerando Lukács (2013) como as ações humanas são 

teleologicamente feitas para transformar a natureza nos produtos necessários à sua 

reprodução, o homem não apenas transforma o seu ambiente, mas também a si 

próprio. Por essa intervenção basilar, a reprodução sócio global e a reprodução das 

individualidades se articulam como polos distintos de um mesmo processo, sendo 

que essa bipolaridade, segundo o autor, uma das características básicas para 

diferenciar o mundo dos homens, da natureza. Nessa definição, o trabalho aparece 

como a categoria que fundamenta o mundo dos homens: assim sendo, é nela que se 

efetiva o salto ontológico que retira a existência humana das determinações 

meramente biológicas. Ou seja, é no trabalho que prévia ideações e determinações 

da realidade se sintetizam em novos entes que, por sua vez, apenas podem vir a ser 

enquanto sínteses postas por objetivações de prévias ideações (LESSA, 1997). 

Portanto, considerando a ontologia do trabalho, não há existência social sem 

trabalho, ainda que certamente a existência social não se restrinja a ele. Todavia o 

próprio trabalho, no seu sentido mais estrito, é uma categoria social. 

Antunes e Braga (2009) acrescenta que, por meio do trabalho, o homem 

produz recursos para satisfazer suas necessidades, permanece no universo da 

reprodução biológica e busca formas de produção e reprodução da vida social, 

deixando de ser uma mera adaptação do meio ambiente e se tornando um formador 

de sua identidade, ou seja, um ser social capaz de realizar ações que se situam 

tanto no âmbito do trabalho, como nas relações familiares e de convívio na 

comunidade. 

O homem está sempre em busca de sua superação, e é a partir do 

trabalho que ele alcança essa realização, já que este é a atividade humana 

mediadora do pensamento até a ação. Portanto, o trabalho constitui elemento basilar 

da existência do homem, desde o sentir até o agir (LUKÁCS, 2013). Além e ser uma 

fonte de busca constante por tais alternativas, o trabalho supera a consciência 

animal e assume uma dinâmica social, passando a necessitar da cooperação entre 
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as pessoas para gerar uma nova forma de inter-relação entre a subjetividade e a 

objetividade (ANTUNES; BRAGA, 2009; FREITAS, 2013). Surgem, a partir da 

formação e constituição do homem em decorrência do trabalho, as práxis sociais, 

como a política, a arte, a filosofia, a religião e a ciência. Também, pelo trabalho, 

originaram-se formas mais avançadas de organização social, mediante a interação 

entre o ser social e a natureza (ANTUNES; BRAGA, 2009).   

De acordo com Freitas (2013), o homem é o único ser capaz de realizar 

trabalho e, por isso, está sempre criando ferramentas para executá-lo. Ao utilizá-las, 

adquire novas habilidades, que geram novos instrumentos e novas elaborações. Por 

meio de ação concreta, o homem age, orienta-se e desenvolve relacionamentos. A 

prática de trabalhar produz uma consciência de si, pois, ao trabalhar, o sujeito 

realiza, de forma singular, todo o planejamento, bem como controla conscientemente 

se o que foi pensado antecipadamente está sendo realizado (FREITAS, 2013). 

Para Freitas (2013), esse duplo caráter da mercadoria na sociedade 

capitalista também é resultado da dualidade do trabalho, que se manifesta como 

concreto e abstrato. Antunes (2015) sugere que o trabalho concreto seja utilizado na 

produção de mercadorias pelo seu valor de uso, e que o dispêndio da força do 

trabalho para a produção de objetos seja com a finalidade de atender às 

necessidades físicas ou intelectuais do próprio homem. De outro lado, o trabalho 

abstrato tem conotação de alienado, em que o trabalhador não tem o controle sobre 

o resultado de sua produção. Logo, não comanda o trabalho. Dessa forma, no 

trabalho abstrato, o trabalhador é convertido em produção ao vender sua força de 

trabalho ao capitalismo (ANTUNES, 2015; FREITAS, 2013).  

A centralidade do trabalho está relacionada à conotação de trabalho 

concreto, pois possui relação com a oportunidade de criar e provocar mudanças e 

também de sofrê-las. Com isso, verifica-se que o trabalho é, em si e por si, uma 

atividade vital, e que, além de ser uma fonte de sustento, é ambiente favorável para 

o desenvolvimento das relações, ou seja, um espaço onde os indivíduos sentem-se 

pertencentes a um grupo local ou social (MORIN, 2001). 

Assim sendo, o trabalho é uma atividade social imprescindível para a 

valorização do indivíduo, atua como fator que agrega conhecimento, auxilia na 

saúde física mental e cultural, faz com que o indivíduo se sinta vivo, renovado e útil 

no meio em que vive (MORIN, 2001). 
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O sentimento de pertencer está relacionado à identificação do indivíduo 

com o ambiente, lugar fundamental para a manifestação de sua identidade. O 

trabalho que apresenta sentido é considerado completo, útil, importante e legítimo 

para quem o executa, de modo que o trabalhador perceba o seu significado e se 

sinta membro formador da sociedade. Assim, quanto mais o trabalhador percebe o 

seu significado e contribui social e autonomamente no seu desenvolvimento, maior o 

seu grau de compromisso e desempenho na atividade executada (MORIN, 2001). 

Porém, quando se estabelece uma nova estrutura de trabalho, onde o trabalhador 

não é o sujeito principal dessa mudança, mas, sim, o capital financeiro, o trabalho 

assume outros sentidos para o indivíduo. Esta nova estrutura tanto pode oferecer 

condições para o crescimento pessoal como constituir-se em uma nova fonte de 

opressão, exploração ou exclusão (BRANT; DIAS, 2004). 

Para Pochmann (2006), as alterações ocorridas na reestruturação 

produtiva são marcadas pela maior exploração do trabalhador, levando-os a se 

adequarem a novas e precárias formas de trabalho, como: trabalho por tempo 

parcial, terceirização, cooperativas de trabalho, subempregos e outras. Na tentativa 

de romper com a centralidade do trabalho como elemento formador da sociabilidade 

humana, o regime de exploração vigente procura desconstruir a identidade do 

trabalhador com seus pares, impondo-lhe o processo de flexibilização nas relações 

de trabalho (ALVES, 2007; HARVERY, 2012; ANTUNES, 2015). 

 

1.2 Prazer e sofrimento no trabalho 

 

Ao se considerar “prazer no trabalho”, a obtenção desse prazer no 

ambiente laboral precisa ser visto como um fenômeno composto e complexo a ser 

investigado, uma vez que os atos dos indivíduos são expressos de acordo com às 

suas necessidades, contudo, muitas vezes, nem eles próprios conhecem quais são 

estas necessidades (BAGGIO et al., 2006). Por isso, a satisfação obtida com o 

trabalho varia de um indivíduo para outro, de contexto sócio histórico para o mesmo 

indivíduo, podendo ainda sofrer interferências dos ambientes interno e externo do 

trabalho. Deste modo, verifica-se também como grande desafio, como algo 

invariavelmente complexo para os gestores a criação de um ambiente, satisfatório, 

estável e favorável para os trabalhadores se manterem saudáveis. É fundamental 

para a saúde física e mental dos profissionais que as organizações observem com 
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atenção as relações interpessoais e com o próprio trabalho, para que seus 

empregados obtenham a satisfação e o prazer para se sentirem pertencentes e 

ligados aos objetivos da organização ao exercerem sua jornada de trabalho 

(SANTOS, 2004). 

Toledo e Guerra (2009), explicam que o prazer pode ser entendido como 

a experiência que ocorre quando o sujeito trabalha de maneira equilibrada e 

coerente considerando as circunstâncias que estão presentes em sua vida. Para 

estes autores, o prazer é alcançado por meio da harmonia e do total funcionamento 

e desenvolvimento como pessoa, sendo também proveniente da realização do 

potencial do indivíduo para vivenciar sua liberdade e expressar-se inteiramente, com 

a intenção de realizar suas capacidades e manter laços benéficos com seus pares e 

a sociedade. 

A autoconfiança, realização, motivação, flexibilidade, valorização, 

solidariedade nas relações socioprofissionais, competência, liberdade, realização, 

gratificação, bem-estar, orgulho com o trabalho, sentido no trabalho, aprendizagem e 

satisfação, são elementos variados e exemplos de indicadores de prazer 

(DEJOURS, 1994; FERREIRA; MENDES, 2001). Ferreira e Mendes (2003) aduzem 

que o reconhecimento está relacionado aos sentimentos de valorização, orgulho e 

identificação com a atividade, sendo primordial ao trabalhador.  

Em relação ao reconhecimento, segundo com Dejours (1994), o indivíduo 

recebe prestígio social, quando este, no exercício de suas atividades profissionais, 

obtém sucesso em resolver problemas decorrentes do seu cotidiano. Todavia, 

segundo Dejours (1994) o reconhecimento é algo muito subjetivo, porquanto o 

prazer obtido por meio de uma recompensa dura por pouco tempo, passando de 

prazer momentâneo para sofrimento, ou seja, o sofrimento ocorre do mesmo modo e 

o indivíduo fica impossibilitado de realizar outros desafios simbólicos, bem como 

outras tarefas relacionadas ao seu trabalho. 

Segundo Lourenço et. al. (2009) o trabalho também pode ser visto sob um 

aspecto negativo, sendo associado a sofrimento. Nesse caso, ele não gera 

satisfação, alegria e prazer para os trabalhadores. Trata-se, portanto, de uma 

questão que envolve profissionais de diversas áreas de atuação, de diferentes status 

e níveis hierárquicos dentro das organizações assim como, de todos os portes e 

setores da economia. Este tema se torna especialmente importante em uma época 

em que o mercado de trabalho está sendo submetido a uma constante 
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reestruturação, fazendo com o que o desemprego, condições frágeis de trabalho, 

salários por méritos, contratos temporários e terceirização, entre outros fatores, se 

tornem parte de uma realidade diária em que cada indivíduo deve lutar pela sua 

empregabilidade, à custa, não raramente, de seu próprio sofrimento (LOURENÇO et 

al., 2009). 

De acordo com Mendes e Tamayo (2001) as vivências de sofrimento no 

trabalho difundem as desarmonias e uniformizações de tarefas que necessitam de 

criatividade e técnica. Algumas situações tais como: aumento da burocracia, rigidez 

hierárquica, centralização, falta de reconhecimento pessoal e ausência de 

crescimento na carreira, podem trazer sofrimento ao trabalhador. E o sofrimento 

pode provocar nesse trabalhador desgastes e cansaço físico e mental, desânimo e 

frustração.  

Dejours (1988) ressalta que o sofrimento o agente balizador que delimita 

o espaço da doença e da saúde. Ao acontecer o esgotamento das formas de 

negociação, a relação entre o trabalhador e a empresa se fecha. Por conseguinte, 

nota-se a presença do sofrimento, percebido no aparecimento de doenças psíquicas 

e físicas, dando-se início às práticas para detê-lo.  

Quando se verifica um ritmo de trabalho desapropriado, há uma 

sobrecarga nas atividades que agrava a deterioração emocional e física dos 

trabalhadores, os quais se tornam fragilizados (DEJOURS, 2001). O sofrimento é 

uma vivência intensa e duradoura, na maioria das vezes, inconsciente de 

experiências dolorosas, como angústia, medo e insegurança, oriundas do conflito 

entre as necessidades de gratificação do indivíduo e a restrição no ambiente de 

trabalho. Segundo Fieldler e Venturoli (2002), outros fenômenos colaboram para 

causar danos físicos e psíquicos ao indivíduo, como por exemplo, a falta de 

descanso adequado, insônia, extensa carga horária, pressão no trabalho, falta de 

recursos para exercício efetivo da profissão, entre outros. A deterioração da saúde 

do trabalhador é explicitada por meio da fadiga, que diminui o ritmo de trabalho, a 

concentração e a eficácia do raciocínio, tornando o trabalhador menos produtivo e 

suscetível a erros, a acidentes e ao adoecimento. 

Mendes (2007) ressalta que o indivíduo que permanece grande parte do 

seu tempo no trabalho e pequena parcela de tempo com a família ou lazer encontra-

se em estado de fragilidade, o que pode levar a esse indivíduo a um desequilíbrio 

nas outras áreas de sua vida e a resultados pouco eficientes de suas atividades 
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laborais. As vivências de sofrimento se originam de situações adversas advindas 

das dimensões da organização, das condições e das relações de trabalho que 

estruturam o contexto de produção de bens e serviços. Elas instituem indicadores de 

mal-estar no trabalho e se manifestam por meio de sintomas de ansiedade, 

insatisfação, indignidade, inutilidade, desvalorização e desgaste. 

Conforme Dejours (1994), esse sofrimento motivado no trabalho pode ser 

vivenciado de duas maneiras: por meio da elaboração de estratégias de defesa, as 

quais possibilitarão sua minimização; e por meio de sua ressignificação ou 

mobilização, que são o caminho ideal para que o trabalhador encontre estabilidade 

sociopsíquica para transformar o sofrimento em prazer. 

Mendes (2007) observa que é da capacidade de sofrer que nasce a ideia 

de vencer. Portanto o indivíduo traça e elabora estratégias para a mediação do 

sofrimento de forma sutil, engenhosa, diversificada e criativa, para resistir e transpor 

às condições adversas no trabalho e, consequentemente, minimizar o sofrimento e 

evitar o adoecimento. Mendes (2007) menciona que por meio da psicodinâmica do 

trabalho é possível fazer uma abordagem de pesquisa sobre o trabalho, buscando 

analisar criticamente a forma de agir da organização do trabalho e possibilitando ao 

colaborador refletir e criar estratégias com atitudes individuais e em grupo. Nesta 

perspectiva, as estratégias individuais minimizariam o sofrimento, mas não 

modificam os aspectos nocivos ao sofrimento, enquanto as estratégias de 

mobilização coletiva diminuem ou eliminam o sofrimento e transformam a situação 

de trabalho. 

 

1.3 Prazer e sofrimento do trabalho do docente 

 

Os estudos sobre o trabalho docente e seus impactos na vida e na saúde 

do professor demonstram que na década de 1990 ocorreu uma crescente 

precarização e deterioração das condições de trabalho dos docentes, traduzido em 

baixos salários, na desvalorização do trabalho do docente, nos múltiplos empregos, 

na formação deficiente, na postura inadequada e na infraestrutura precária dos 

recursos materiais e humanos (SANTANA, 2005). 

De acordo com Dejours (1994) o sofrimento e o prazer representam o 

resultado da vivência histórica de cada indivíduo e da sua relação com o ambiente 

de trabalho. Na visão de Dejours (1994), não são todos os docentes que apresentam 
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um caráter subjetivo do sofrimento e prazer em seu ambiente laboral, a sala de aula. 

O sofrimento surge quando há muita rigidez, o autor pondera a relação homem-

trabalho, o que colabora para o esgotamento físico e mental, o que ocasiona assim 

na falta de realização profissional. 

O binômio prazer e sofrimento demonstram a importância do resgate da 

história do professor por meio de suas angústias, medos e frustrações, e da 

descoberta do exercício da profissão como forma de viver feliz, com alegria e 

satisfação, para que as dificuldades sejam capazes de superar o cárcere da emoção 

(CURY, 2004). 

Esteban e Zaccur (2002) consideram que apesar da ocorrência de 

sofrimento e de insatisfação e desprazer na sala de aula, o professor precisa 

procurar outras formas de promoção da saúde e de prevenir doenças provenientes 

ao seu estilo de vida, ligadas ao seu ritmo de trabalho. Todavia, a reeleitura de sua 

vida proporciona-lhe possibilidades e permite a vivência dos pontos de vista, de 

encontros e de reencontros que ressignificam o seu viver. 

Nóvoa (1999) destaca que atender a problemas comunitários e 

administrativos, ou seja, tarefas que não são responsabilidades da docência são 

consideradas pelos docentes como atividades árduas e estressantes, geradoras de 

mal-estar e sofrimento na escola. Por isso, os pesos das carências dentro e fora da 

escola proporcionam o acúmulo de fatores de fadiga e sofrimento psíquico do 

professor em sala de aula. Segundo Esteban e Zaccur (2002), a diversidade de 

tarefas que o docente precisa cumprir em condições adversas apresenta uma 

perspectiva de mudanças em relação a sua profissão. Dentre eles, mencionam-se: 

fadiga, desânimo e ausência de projetos e de sonhos. Alguns docentes estão mais 

envolvidos com questões de trabalho na escola do que em atividades com 

entusiasmo. Face a isso, eles pouco investem na profissão e desacreditam em seu 

potencial. 

De acordo com Cunha (2004) dificilmente há professores que não gostem 

da sala de aula e do ambiente acadêmico. Professores universitários garantem que 

aprendem fazendo, uma vez que a maioria dos casos não vivenciaram processos de 

formação específica para a docência.  

De acordo com Dejours (1994) o trabalho do docente, considerando um 

professor que tem alguma dificuldade do que diz respeito ao domínio das novas 

técnicas didáticas, pode tornar o trabalho ameaçador, pois ele se opõe à sua livre 
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atividade. É daí que surge o sofrimento, uma vez que a energia que o impulsiona 

não encontra descarga no exercício do trabalho, assim se acumula no aparelho 

psíquico do indivíduo, acarretando em um sentimento de desprazer e tensão. 

Em contrapartida, a corrente da psicodinâmica do trabalho aponta que o 

trabalho quando é feito de forma adequada, ele pode provocar prazer, pois conforme 

assegurou Aristóteles, os indivíduos terem liberdade para planejar, executar e dar 

destino àquilo que produziram (MENDES, 2007). 

O ambiente acadêmico é um lugar propício a risco para a saúde dos 

professores, é o que afirma Freitas (2007), isto porque, nesse ambiente pode ser 

visto a frequência das doenças psicossomáticas que os acometem. A autora destaca 

ainda, que a incidência de gastrite, taquicardia, hipertensão, irritabilidade, insônia, 

depressão, síndrome do pânico, estresse e síndrome do esgotamento profissional 

(síndrome de Burnout) são alguns dos males mais diagnosticados nos professores 

(FREITAS, 2007). Com exceção da sala de aula e do relacionamento com os alunos 

considerados gratificantes, pelos docentes, as cobranças excessivas, a compressão 

do tempo, a competição acirrada, e a contínua atualização tecnológica e da área de 

estudos dão origem a um estresse ocupacional que coloca “a carreira docente como 

uma das mais estressantes do mercado” (FREITAS, 2007, p. 190). 

Apesar disso, diante desse contexto, Freitas (2007) enumera também 

alguns pontos que remetem ao sentido, à satisfação e ao prazer do trabalho 

docente, tais como a liberdade de expressão; a busca e o contato com outros 

universos de ideias, de autores, de lugares e de temas que favorecem uma rica vida 

interior e a aprendizagem; o contato com os pares; o reconhecimento proporcionado 

pelas aulas, debates, conferências, publicações e participação em congressos; 

autonomia e certo grau de liberdade, relacionados a um maior controle sobre o seu 

tempo, e o conteúdo da prática docente, questões que para estes profissionais são 

fontes geradoras de prazer. 

Assim como se observa nas demais categorias ocupacionais, um leque 

diversificado de valores e de significados atribuídos ao trabalho pode se encontrar 

na base da escolha pela docência e pesquisa (BASTOS, 2007). Segundo o autor, 

fatores motivacionais intrínsecos, como a realização, crescimento, servir à sociedade 

etc., combinam com fatores extrínsecos como a remuneração, status e poder no 

trabalho docente. Com relação à competitividade nesse ambiente, Bastos (2007) 

aduz que a comunidade acadêmica, a exemplo de quaisquer agrupamentos 
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humanos, não se diferencia quanto às tensões da competição entre os seus 

membros. Nesse cenário competitividade, valores diferenciados, cobranças por 

produção e qualificação, Bastos (2007) considera ser desnecessário um amplo 

levantamento da literatura para se verificar que o trabalho docente, em todos os 

níveis em que ocorre, é intensamente associado a uma ameaça à saúde física e 

psicológica do trabalhador. 

De acordo com Oliveira (2006), os professores desenvolvem estratégias 

individuais de defesa como forma de enfrentar o sofrimento psíquico. No anseio de 

amenizar as cargas excessivas; tendo um baixo índice de envolvimento com o 

trabalho; psicossomatização; perda de percepção e consciência dos sérios 

problemas vivenciados no cotidiano da escola.  

 

1.4 Outros estudos sobre a temática prazer e sofrimento no trabalho docente  
 

Busca-se nesta seção, evidenciar estudos que investigam o prazer e 

sofrimento no trabalho docente os quais demostram a importância no contexto deste 

estudo. Ressalta-se que esses estudos foram selecionados atendendo o corte 

transversal dos últimos dez anos, conforme aponta Quadro 1. 

 

Quadro 1: Autores (ano) e título do estudo 

Autores/Ano Título do Estudo 

COUTINHO, M. C.; MAGRO, M. L. 

P. D.; BUDDE, C.  (2011) 

Entre o prazer e o sofrimento: um estudo 

sobre os sentidos do trabalho para 

professores universitários 

CARVALHO, M.V.B; GARCIA, F.C.  

(2011) 

Prazer e sofrimento no trabalho de 

professores do ensino fundamental e médio: 

estudo de caso em uma escola estadual da 

cidade de Curvelo – MG 

MARTINS. A. A. V.; HONÓRIO, 

L.C. (2012) 

Prazer e sofrimento docente em uma 

Instituição de Ensino Superior Privada 

CUPERTINO, V.; GARCIA, F.C.; 

HONÓRIO, L.C. (2014) 

Prazer e sofrimento na prática docente no 

ensino superior: estudo de caso em uma 

IFES mineira 

MARTINS. A. A. V.; HONÓRIO, 

L.C. (2014) 

Prazer e sofrimento docente em uma 

Instituição de Ensino Superior Privada em 

Minas Gerais 

GALVÃO, R. D. (2016) A relação de prazer e sofrimento no trabalho: 
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um estudo com docentes em uma instituição 

de ensino superior privada de Belo Horizonte. 

DARIO, V. C.; LOURENÇO, M. L. 

(2018), 

Cultura organizacional e vivências de prazer 

e sofrimento no trabalho: um estudo com 

professores de Instituições Federais de 

Ensino Superior 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Dentre as investigações abordadas, conforme aponta o Quadro 1, cita-se 

o estudo de Coutinho, Magro e Budde (2011) analisaram os sentidos de prazer e 

sofrimento no trabalho, atribuídos por professores de universitários, por meio de 

entrevistas e análise de conteúdo. Concluíram que as mudanças na esfera do 

trabalho docente trazem implicações para as significações deste. Predominam 

vivências relacionadas ao sofrimento no trabalho, associadas à elevada carga de 

trabalho, que gera exaustão física e mental, e à insegurança quanto ao contrato de 

trabalho. As situações de prazer apontadas pelos participantes da pesquisa estão 

associadas principalmente à identidade de ser professor bem como ao 

reconhecimento do seu trabalho. 

Os estudos de Carvalho e Garcia (2011) teve por objetivo descrever e 

analisar as percepções de prazer e de sofrimento no trabalho dos professores que 

nela atuam, desenvolvendo um estudo quantitativo. Constataram que os professores 

vivenciam o prazer e o sofrimento, que ocorrem como consequência do 

esgotamento profissional, da sobrecarga de trabalho e do estresse. Ficou 

evidenciado que os docentes pesquisados estão sujeitos às contradições do 

contexto do seu trabalho, o que acaba por causar prazer e sofrimento e que a saúde 

pode estar sujeita a riscos em casos de falhas. 

Martins e Honório (2012) analisaram por meio de um estudo de caso 

descritivo de caráter quantitativo e qualitativo, a percepção de docentes de uma 

Instituição de Ensino Superior privada de Belo Horizonte sobre a vivência de prazer 

e sofrimento no trabalho. Os autores identificaram que realização profissional foi o 

fator de prazer no trabalho mais relevante. Já o esgotamento profissional, destacou-

se como o fator de sofrimento no trabalho mais crítico. 

Cupertino, Garcia e Honório (2014) realizaram uma pesquisa descritiva 

que utilizou a abordagem qualitativa, com base em um estudo de caso, com vista a 

analisar as percepções de professores de uma Instituição Federal de Ensino 
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Superior (IFES) mineira, localizada em Belo Horizonte, em relação às vivências de 

prazer e sofrimento no trabalho. Identificou-se que o prazer no trabalho parece 

encorajá-los a enfrentar os problemas e as dificuldades do cotidiano dessa categoria 

profissional. 

Já os estudos de Martins e Honório (2014) tiveram por finalidade analisar 

a percepção de docentes de uma Instituição de Ensino Superior privada de Belo 

Horizonte sobre a vivência de prazer e sofrimento no trabalho.  O estudo mostrou 

associações entre o sofrimento no trabalho devido à falta de reconhecimento e 

esgotamento profissional, faixa etária e tempo no magistério, esgotamento 

profissional e relações socioprofissionais. Realização profissional foi o fator de 

prazer no trabalho mais relevante. 

Objetivando analisar a relação entre o prazer e o sofrimento dos 

professores de uma instituição de ensino superior privada em Belo Horizonte, 

Galvão (2016) realizou uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa e 

quantitativa. Esta pesquisa apontou que a maioria dos indicadores do impacto da 

atividade docente foi avaliada entre críticos a graves. A organização do trabalho 

causa mais sofrimento para os docentes do que as relações socioprofissionais. O 

custo humano no trabalho mais grave se refere ao cognitivo, como ter concentração 

mental, desafios intelectuais e ser obrigado a lidar com imprevistos. Com relação às 

vivências de prazer e sofrimento no trabalho, constatou-se avaliação crítica em 

praticamente todos os indicadores, com destaque para um ligeiro esgotamento 

profissional. O mesmo ocorre com as condições do trabalho propriamente ditas, 

cujos depoimentos revelaram descontentamento com a liberdade de expressão. 

Ainda em relação às vivências de prazer e sofrimento no trabalho, outro aspecto que 

merece destaque, são as exigências aos professores, pois segundo os mesmos, a 

falta de reconhecimento do esforço e a falta de reconhecimento do desempenho 

profissional, foram avaliadas como situações graves.  

Apresenta-se, também, a pesquisa realizada por Dario e Lourenço (2018), 

em que o objetivo foi analisar como a cultura organizacional se entrelaça às 

vivências de prazer e sofrimento no trabalho de professores de Instituições Federais 

de Ensino Superior, utilizando de pesquisa qualitativa se deu por meio de entrevistas 

com 20 docentes de duas Instituições Federais de Ensino Superior. Os resultados 

deste estudo demonstraram que as vivências de prazer dos professores estão 

intrinsecamente relacionadas com o próprio exercício da docência, assim como o 
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relacionamento com os alunos. Já as vivências de sofrimento estão relacionadas 

também com os alunos, porém o sofrimento ocorre especialmente de situações 

advindas do relacionamento conflituoso entre pares e chefias. 

Os estudos apresentados sobre o prazer e sofrimento no trabalho docente 

em universidades brasileiras permitem perceber a predominância da metodologia 

utilizada, evidenciando, a sua efetividade e adequabilidade para a revisão literária 

proposta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De forma recorrente é possível perceber a insatisfação de alguns 

docentes no que diz respeito, às condições de trabalho, dos salários, da indisciplina 

e da falta de interesse dos alunos, sendo estas as principais queixas destes 

profissionais (ARAÚJO, 1998). 

A dinâmica do prazer e sofrimento evidencia a relevância em trazer à tona 

a realidade do professor por meio de suas angústias, medos e frustrações, assim 

como uma forma de descobrir o exercício da profissão como um meio de viver feliz, 

com alegria, permitindo superar as dificuldades em busca de desempenhar um 

trabalho com satisfação (CURY, 2004). 

É importante frisar que apesar da ocorrência de sofrimento e de 

insatisfação e vivencias de desprezo na sala de aula, o professor precisa pensar em 

maneiras de promover a saúde e de prevenir doenças provenientes ao seu estilo de 

vida, ligadas ao seu ritmo de trabalho. Contudo, a análise de sua vida lhe permite a 

vivência dos pontos de vista, de encontros e de reencontros que ressignificam o seu 

viver (ESTEBAN; ZACCUR, 2002). 

Partindo desse contexto, este estudo teve por objetivo investigar por meio 

da literatura o prazer e sofrimento no trabalho docente de profissionais que atuam 

em instituição de ensino superior brasileiras. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, considerando a relevância do tema, bem como o objetivo de evidenciar 

algumas pesquisas realizadas no que se refere ao prazer e sofrimento do trabalho 

docente. 

De acordo com a revisão da literatura, bem como algumas pesquisas 

evidenciadas nesse estudo, foi possível perceber que grande parte dos professores 

de instituição de ensino superior estão submetidos a um grau de sofrimento e 

insatisfação, de forma que a precarização do trabalho está fortemente presente no 

contexto profissional destes docentes. 

Desse modo, foi possível compreender que as vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho dos docentes podem estar associadas à precarização pela 

qual passa a educação de uma maneira geral e às formas de avaliação do ensino 

superior, que acarretam novas exigências a essa categoria profissional. 
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Observou-se que as contradições do contexto do trabalho docente, que 

geram o prazer e o sofrimento no trabalho são favorecidas quando as relações 

interpessoais com alunos, pares e chefias se tornam difíceis. 

É importante ressaltar os conflitos interpessoais acarretam em 

desconfiança, distanciamento, raiva, pânico chegando até mesmo no 

desencadeamento de doenças psicossomáticas. Nesse sentido, a literatura 

evidencia que os processos de adoecimento vão desde o desgaste físico e mental 

até situações extremas como os transtornos de ansiedade, depressão, bem como 

intenções suicida. 

Assim, a revisão da literatura possibilitou compreender que as 

associações de prazer no trabalho docente estão associadas à identidade de ser 

professor e ao reconhecimento do trabalho. A precariedade das condições de 

trabalho dos docentes, assim como as exigências pelo aumento de produtividade 

imposto aos professores do ensino superior foram os fatores mais relevantes que 

acarreta em sofrimento no trabalho. 

 

 



28 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade 

do mundo do trabalho. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2015. 

 

ANTUNES, R., BRAGA, R. (Org.). Infoproletários: degradação real do trabalho 

virtual. São Paulo: Boitempo, 2009. 

 

ARAÚJO, T.M. et al. Fatores associados a alterações vocais em professoras. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1998. 

 

BAGGIO, C.; CARVALHO, P.C.F.; SILVA, J.L.S. et al. Padrões de uso do tempo 

por novilhos em pastagem consorciada de azevém anual e aveia-preta. Revista 

Brasileira de Zootecnia, 2008. 

 

BASTOS, Carmen Célia B. Correia. Docência, pós-graduação e a melhoria do 

ensino na universidade: uma relação necessária. In: Educere Et Educare – Revista 

de Educação/Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Campus de Cascavel. 

Colegiado do Curso de Pedagogia. Programa de Mestrado em Educação – Área de 

Concentração: “Sociedade, Estado e Educação” – V. I. n. (2007) – Cascavel, PR: 

EDUNIOESTE. 

 

CARVALHO, M. V. B.; GARCIA, F. C. Prazer e sofrimento no trabalho de 

professores do ensino fundamental e médio: estudo de caso em uma escola 

estadual da cidade de Curvelo – MG. In: Seminários em Administração – SEMEAD, 

14, 2011. Anais... São Paulo, 2011. 

 

COOPER, H.M. Integrating Research: a guide for literature reviews. 2. ed. London 

SAGE publication, 1989. 

 



29 

COUTINHO, M. C.; MAGRO, M. L. P. D.; BUDDE, C. Entre o prazer e o 

sofrimento: um estudo sobre os sentidos do trabalho para professores 

universitários. Psicologia: Teoria e Prática, 2011. 

 

CUNHA, Maria Isabel. A docência como ação complexa: o papel da didática na 

formação de professores. In: ROMANOWSKI, Joana et al. (Org.). Conhecimento 

local e conhecimento universal: pesquisa, didática e ação docente. Curitiba: 

Universitária Champagnat, 2004. 

 

CUPERTINO, V.; GARCIA, F. C.; HONÓRIO, L. C. Prazer e sofrimento na prática 

docente no ensino superior: estudo de caso em uma IFES mineira. Trabalho & 

Educação, Belo Horizonte, set-dez, 2014. 

 

CURY, A. 12 semanas para mudar uma vida. São Paulo: Academia de 

Inteligência, 2004. 

 

DARIO, V. C.; LOURENÇO, M. L. Cultura organizacional e vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho: um estudo com professores de Instituições Federais de 

Ensino Superior. Organizações em contexto, São Bernardo do Campo, v.14, jan./jun. 

2018 

 

DEJOURS, C. A carga psíquica do trabalho. In: DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; 

JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da Escola dejouriana à 

análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo, SP: Atlas, 1994. 

 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São 

Paulo, SP: Cortez, 1988. 

 

DEJOURS, C. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações: A 

banalização da injustiça social. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: FGV, 2001. 

 

DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho. São 

Paulo: Atlas, 1994. 

 



30 

DUARTE, F. S.; MENDES, A. M. B. Da escravidão à servidão voluntária: 

perspectivas para a clínica psicodinâmica do trabalho no Brasil. Farol-Revista de 

Estudos Organizacionais e Sociedade, 2015. 

 

ESTEBAN, M. T.; ZACCUR, E. (Org.). Professora-pesquisadora: uma práxis em 

construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

ESTEVE, J. M. O mal-estar docente: a sala de aula e a saúde dos professores. 

Bauru: EDUSC, 1999. 

 

FERREIRA, M. C.; MENDES, A. M. Só de pensar em vir trabalhar, já fico de mau 

humor: uma atividade de atendimento ao público e prazer-sofrimento no trabalho. 

Estudos de Psicologia, Natal, 2001.  

 

FERREIRA, M. C.; MENDES, A. M. Trabalho e riscos de adoecimento: o caso dos 

auditores-fiscais da previdência social brasileira. Brasília: Ler, Pensar e Agir, 2003. 

 

FIDALGO, F.; OLIVEIRA, M. A.; FIDALGO, N. L. R. A intensificação do trabalho 

docente. Campinas: Papirus: 2009. 

 

FIELDLER, N. C.; VENTUROLI, F. Avaliação da carga física de trabalho exigida 

em atividades de fabricação de móveis no Distrito Federal. Cerne, Brasília, DF, 

2002. 

 

FOGLIATTO, F. Organização de Textos Científicos. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

FREITAS, L. G. Centralidade do Trabalho. In: VIEIRA, F. O.; MENDES, A. M.; 

MERLO, A. R. C. (Orgs.). Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do 

trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. 

 

 

FREITAS, M. E. A carne e os ossos do ofício acadêmico. O&S, jul./set., 2007. 

 



31 

GALVÃO, R. D. A relação de prazer e sofrimento no trabalho: um estudo com 

docentes em uma instituição de ensino superior privada de Belo Horizonte Revista 

Unicuritiba, Curitiba, 2016. 

 

GAULEJAC, V. A gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e 

fragmentação social. São Paulo: Ideias e Letras, 2007. 

 

LANCMAN, S. O mundo do trabalho e a psicodinâmica do trabalho. In: LANCMAN, 

S; SZNELWAR, L. I. (Orgs.). Christophe Dejours: da psicopatologia à 

psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Fiocruz; Brasília: Paralelo 15, 2008. 

 

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social II. tradução Carlos Nelson 

Coutinho, Mario Duayer e Nélio Schneider – São Paulo: Boitempo, 2013.  

 

LIPP, Marilda Novaes. (Org.). O stress do professor. Campinas: Papirus, 2002. 

 

LOURENÇO, C. D. S.; FERREIRA, P. A.; BRITO, M. J. O significado do trabalho 

para uma executiva: a dimensão do prazer. ENCONTRO NACIONAL DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 33., 2009, Rio de 

Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: EnANPAD, 2009 

 

LUKÁCS, G. O jovem Marx e outros escritos de filosofia. Rio de Janeiro: 

EdUFRJ, 2007. 

 

MANCINI, M.C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da 

evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia, São Carlos, 2007. 

 

MARTINS, A. A. V.; HONÓRIO, L. C. Prazer e Sofrimento Docente em uma 

Instituição de Ensino Superior Privada. In: ENCONTRO DA ANPAD,36., 2012, Rio 

de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2012. 

 

MARTINS, A. A. V.; HONÓRIO, L. C. Prazer e Sofrimento Docente em uma 

Instituição de Ensino Superior Privada em Minas Gerais. O&S - Salvador, 

jan./mar., 2014. 



32 

 

MENDES, A. M. B.; TAMAYO, A. Valores organizacionais e prazer-sofrimento no 

trabalho. Psico-USF, Itatiba, jan./jun., 2001. 

 

MENDES, M. A. (Org.). Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisas. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 

 

MERLO, A. R. C.; MENDES, A. M. B. Perspectivas do uso da psicodinâmica do 

trabalho no Brasil: teoria, pesquisa e ação. Cadernos de Psicologia Social e do 

Trabalho, São Paulo, 2009. 

 

OLIVEIRA, D. A. Política educacional e a reestruturação do trabalho docente: 

reflexões sobre o contexto latino-americano. Educação e Sociedade. Campinas, 

maio/ago. 2008. 

 

OLIVEIRA, L. F. M. Apoio pedagógico, ação coletiva e diálogo: Trama da 

formação continuada em educação inclusiva. Tese (Doutorado em Educação) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2006. 

 

PERISSÉ, A.R.S. Revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Rio de Janeiro: 

Reichmann e Afonso, 2001. 

 

RIBEIRO, L. C. et al. Trabalho e realização. São Paulo: Scipione, 2000. 

 

SANTANA, M. A. O mundo do trabalho em mutação: as reconfigurações e seus 

impactos. Cadernos IAU ideias. São Leopoldo, 2005. 

 

SANTOS, T. M. Trabalho docente noturno e saúde mental: estudo de caso em 

uma escola de nível médio em Salvador. 2004. Dissertação (Mestrado em educação 

e contemporaneidade) - Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, 

Universidade do Estado da Bahia, 2004. 

 

SILVA, M. C. Trabalho e Sindicalismo em Tempo de Globalização: Reflexões e 

Propostas, Mafra, Círculo de Leitores/Temas e Debates.2007. 



33 

THIRY-CHERQUES, H. R. Sobreviver ao trabalho. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2004. 

 

TOLEDO, D. A. C.; GUERRA, A. C. Um estudo sobre o prazer no trabalho: 

pensando dimensões de análise. In: ENCONTRO DA ANPAD, 33., 2009, São Paulo, 

SP. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2009. 

 

VASCONCELLOS, C. Avaliação: concepção dialética libertadora do processo de 

avaliação escolar. 15.ed. São Paulo: Libertad, 2005. 


