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Resumo
CARVALHO, G. R. P. Sofrimento Psíquico: representações sociais dos enfermeiros em
ambiente hospitalar. 2008. 141f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem), Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Área: Assistência à Saúde. Orientação: Dr. Francisco
Arnoldo Nunes de Miranda. 2008.
Entendemos que a insatisfação advinda da falta de crença nas possibilidades de mudança do
contexto laboral que originam dificuldades para a realização profissional resulta no
sofrimento psíquico do profissional que, atualmente se insere no contexto da saúde mental.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e representacional objetivando apreender
como os profissionais enfermeiros representam o próprio sofrimento psíquico decorrente do
trabalho no ambiente hospitalar. Auxiliado e amparado pelos objetivos específicos de
identificar fatores geradores deste sofrimento e de identificar estratégias de defesa e
enfrentamento desses mesmos profissionais em ambiente hospitalar. Participaram desta
pesquisa 22 enfermeiros, funcionários do Hospital Universitário Onofre Lopes, situado no
município de Natal/RN, com tempo de serviço na instituição maior que um ano e menor que
cinco e que aceitaram, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
participar do estudo. Utilizamos abordagem plurimetodológica: um questionário, uma
entrevista semi-estruturada e o Desenho-estória com tema adaptado de Trinca com o suporte
da Teoria das Representações Sociais e a que os enfermeiros fazem do seu sofrimento
psíquico do Núcleo Central. Analisamos os dados a partir dos resultados gerados pelo
software ALCESTE com base na categorização hierárquica descendente, derivando sete
classes usadas como categorias: processo de trabalho: completude vs. incompletude;
antinomia laboral do enfermeiro; aspectos qualitativos do relacionamento interpessoal;
vigilância hospitalar: desafios, silenciamento e negligência; expectativas, conflitos e
sentimentos no processo de trabalho; lazer: o outro lado do processo de trabalho e, aspectos
geradores de sofrimento no processo de trabalho. Consideramos pela análise dos quadrantes
gerados pelo programa, que o Quadrante Superior Esquerdo abriga o núcleo central das
representações; o Quadrante Superior Direito e o Quadrante Inferior Esquerdo os elementos
intermediários e o Quadrante Inferior Direito os elementos periféricos que os enfermeiros
fazem do seu sofrimento psíquico. Adequamos analiticamente os resultados nas três
dimensões de pertencimento das representações sociais: a Subjetividade, a Inter-subjetividade
e a Trans-subjetividade. Inferimos que a relação interpessoal, a sobrecarga de trabalho, o
desvio da função do enfermeiro apresentou-se como os fatores responsáveis pelo sofrimento
psíquico do mesmo. Nesse sentido, o núcleo central da representação social desta categoria
profissional, insere-se no nível da trans-subjetividade e está compreendida como uma
Representação Social Polêmica.
Palavras-chaves: Saúde mental; Enfermagem; Trabalho; Estresse psicológico.
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Abstract
CARVALHO, G. R. P. Psychological distress: social representations of nurses in hospital
environment. 2008. 141f. Dissertation (Master in Nursing), Federal University of Rio Grande
do Norte, Natal, 2008.

We believe that the dissatisfaction arising from the lack of belief in the possibilities of change
in the workplace, which cause difficulties to achieve professional results in the professional
psychological distress that currently fits into the context of mental health. This is a qualitative,
descriptive and representational research aiming to discover how the professional nurses
represent the very psychological distress from work in the hospital environment. Aided and
supported by specific objectives of identifying factors that generates this suffering and
strategies for defense and confronting these professionals in the hospital. 22 nurses
participated in this research, officials of the University Hospital Onofre Lopes, located in the
city of Natal / RN, with length of service in the institution more than one year and less than
five, and they accepted, by signing the Term of Free and Informed Consent, participate in the
study. We use plurimethodological approach: a questionnaire, a semi-structured interview and
the design-story with a theme adapted from Trinca with the support of the Theory of Social
Representations and that nurses do in their psychological distress of the Central Core. We
reviewed the data from the results generated by the ALCESTE software, based on hierarchical
categorization downward, leading seven classes used as categories: Work process:
completeness vs. incompleteness; labor contradiction of the nurse; qualitative aspects of
interpersonal relationships; hospital surveillance: Challenges, muteness and neglect;
Expectations, conflicts and feelings in the work process; Leisure: the other side of the work
process, and Suffering generating aspects of in the work process. We consider the analysis of
quarters generated by the program, which SLQ houses in the central core of the
representations; the SRQ and the DLQ the intermediaries elements and the DRQ the
peripheral elements that nurses do in their psychological distress. We analytically adequate
results in the three belonging dimensions of social representations: the Subjectivity, the Intersubjectivity and Trans-subjectivity. We infer that the interpersonal relationship, the extra
work, the deviation in the role of nurse show themself as the factors responsible for
psychological distress of it. In that sense, the central core of SR of this profession is based on
the level of trans-subjectivity and understood as a Social Representation controversy.
Keywords: Mental health; Nursing; Work; Psychological Stress
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Abrindo um parêntese

N

a escolha cuidadosa para compor a capa dessa dissertação, escolhemos a obra
de Edvard Munch, intitulada O Grito (Skrik), criada em 1893, considerada
uma das obras mais importantes do movimento expressionista (onde o que

interessa para o artista é a expressão de suas ideias e não um retrato da realidade) e que
adquiriu um estatuto de ícone cultural.
A tela aqui em evidência foi inspirada na vida pessoal conturbada de seu próprio
autor, educado por um pai controlador, que assistiu, quando criança, à morte da mãe e de uma
irmã, vítimas de tuberculose. Decidido a lutar pelo sonho de se dedicar à pintura, Munch
cortou relações com o pai e integrou a cena artística de Oslo (capital da Noruega). Porém, sua
escolha não lhe trouxe a realização e paz esperadas, culminando com seu desgastante
envolvimento amoroso com uma mulher casada, com o alcoolismo e com a internação de
Laura, a sua irmã favorita, num asilo psiquiátrico por ser diagnosticada com doença bipolar.
Essa obra é uma segunda tentativa de Munch para expressar sua angústia,
sofrimento, desespero, a primeira foi quase um ser mais humano, de cartola, intitulada O
Desespero. O Grito, no entanto, representa uma figura andrógina de frente para o observador,
numa atitude menos contemplativa e mais desesperada, num momento de profunda angústia e
desespero existencial. O pano de fundo é a doca de Oslofjord (em Oslo) ao por-do-Sol.
Muito adverso à sua época, o conjunto de obras recebeu o título de arte demente e
mais tarde, o regime nazista classificou Munch como artista degenerado e retirou toda a sua
obra em exposição na Alemanha. A reação do público, no entanto, foi a oposta e o quadro
tornou-se em motivo de sensação. O nome O Grito surge pela primeira vez nas críticas e
reportagens da época.
Na pintura, vemos ao fundo um céu alaranjado (cores quentes), em oposição ao rio
em azul (cor fria) que se sobrepõe à linha do horizonte, característica do expressionismo. A
figura humana, que alguns críticos da obra afirmam ser o próprio Munch, também está em
cores frias, como a cor da angústia e da dor, sem cabelo para demonstrar um estado de saúde
precário. Os elementos descritos estão tortos, como se entortando com o grito dado pela
figura, algo que reproduz as ondas sonoras. Quase tudo está torto, menos a ponte, que é de
concreto e as duas figuras que estão no canto esquerdo, supostamente seus amigos.
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A dor do grito está presente não só no personagem, mas também no fundo, o que
destaca que a vida para quem sofre não é como as outras pessoas a enxergam, é dolorosa
também, a paisagem fica dolorosa e talvez por essa característica do quadro é que nos
identificamos tanto com ele e podemos sentir a dor e o grito dado pelo personagem.

"A doença, a loucura e a morte foram os anjos negros que velaram sobre meu berço"
(Edvard Munch)
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1 Quando Tudo Começou
“Somente quando o homem, em sociedade, busca um
sentido para sua própria vida e falha na obtenção desse
objetivo, é que isso dá origem à sua antítese, a perda de
sentido”.
(Lukács)

I

nserido no processo de globalização, o trabalho circunscreve o cenário político,
econômico e social dentro da lógica da competição através dos processos cotidianos
na busca do lucro. Entendemos por globalização, de acordo com Singer (2000), o

processo de reorganização da divisão internacional do trabalho, acionado em parte pelas
diferenças de produtividade e dos custos de produção entre países.
Não fugindo ao contexto global, a enfermagem em ambiente hospitalar atravessa
uma fase crítica, envolvendo a precarização das condições de trabalho, entendidas como um
conjunto de fatores como exigências, organização, execução, remuneração e ambiente do
trabalho por vezes inadequado; a má remuneração; a carga de trabalho excessiva e o não
reconhecimento profissional. Portanto, entendemos que esses fatores, geradores de
insatisfação, podem gerar uma queda considerável do desempenho dos profissionais que se
desgastam e têm o aumento das dificuldades para a superação dos obstáculos que estão entre
elas e os seus objetivos, refletindo nos ânimos debilitados e resultando na geração de
sofrimento no exercício laboral.
Percebemos que a insatisfação resultante da falta de crença nas possibilidades de

mudança do contexto laboral que originam dificuldades para a realização profissional resulta
no sofrimento psíquico do profissional. Este sofrimento, por sua vez, insere-se no contexto da
saúde mental. Portanto, firmamo-nos num dos objetivos mais recentes dessa última que
transcende a cura ou prevenção das doenças, pois abrange os esforços que tenham como
resultado melhorias das condições de saúde para a população; sabendo-se que tanto o trabalho
quanto a diversão em proporções satisfatórias são critérios para avaliar um funcionamento
psíquico saudável (HELOANI; CAPITÃO, 2003).
De acordo com Dejours (1992), o sofrimento começa quando o profissional já
usou todos os seus recursos intelectuais e da própria organização e não conseguiu reformular
suas tarefas, esgotando as suas defesas, bem como quando tem a certeza de que esse nível de
insatisfação atingido não pode mais diminuir. Conforme Dejours (1996, p. 137), “o
sofrimento é inevitável e ubíquo. Ele tem raízes na história singular de todo sujeito, sem
exceção”.
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As pesquisas sobre as relações entre saúde mental e trabalho são recentes no
cenário científico, em particular na enfermagem. De uma maneira geral, estas se iniciam na
França, no final da II Guerra Mundial, sobretudo a partir das contribuições da chamada
“psiquiatria social”, enquanto no Brasil, apenas a partir dos anos de 1980, essa temática se
desenvolve (AMADOR et al., 2002).
Alguns autores que abordam a temática de dor e sofrimento, entre eles Gomes
(2007), diferenciam os dois afirmando que a primeira diz respeito à dor física, sensorial,
estímulo nervoso, presente em muitas patologias e que requer uso de analgésicos; o segundo
refere-se à dor existencial, psíquica, social e espiritual o que necessita de significado e
sentido, sendo muitas vezes negligenciado. Nesse trabalho utilizaremos essa última idéia do
sofrimento para abordá-lo nos profissionais enfermeiros.
O interesse em abordar essa temática surgiu da minha experiência como acadêmica
e, posteriormente, como docente em práticas disciplinares do curso de nível médio e de
graduação, durante as quais tive a oportunidade de ouvir desabafos dos colegas enfermeiros
que atuavam na assistência e administração no campo das referidas práticas sobre as suas
dificuldades, angústias e, por vezes, como gostariam de tirar novas férias, embora tivessem
acabado de voltar de umas.
Percebi que eram freqüentes as queixas dos enfermeiros acerca da sobrecarga
emanada do trabalho, da abdicação da vida pessoal e social, pois, a mais das vezes, passam
mais tempo no hospital trabalhando do que em casa. Era comum também ouvir os colegas
referindo que precisavam de mais profissionais para dividir as atividades diárias que estão
envolvidas na assistência e administração de enfermagem.
O resultado de todas essas dificuldades gera acúmulo de tensão, angústia,
insatisfação, refletindo o sofrimento psíquico desses profissionais, embora prefiram não
atentar para o mesmo, como forma de defesa emocional. Percebemos que a necessidade de
negar o sofrimento ou mesmo de camuflá-lo é uma maneira que os profissionais encontram de
se manterem no trabalho gerador desses sentimentos e, mesmo assim, manterem sua saúde
mental, seu equilíbrio emocional, por vezes de forma precária, mas mantêm-se trabalhando.
Assim, através de um primeiro olhar menos ingênuo, podemos inferir que sob o
termo sofrimento, nesse exercício laboral, está englobada a sobrecarga profissional, a
alienação, o comprometimento da vida social, o cansaço físico e mental, circunscritos na
dimensão psicossocial. O que nos leva a questionar que fatores, no ambiente hospitalar, são
capazes de gerar sofrimento psíquico no profissional enfermeiro e como ele o percebe e
reage?
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Nos métodos qualitativos de pesquisa é usual a adoção do termo “pressupostos do
estudo” que, Segundo Minayo (2000, p.40-41), são “afirmações provisórias do pesquisador
acerca de determinado problema de estudo [...], são como um diálogo que se estabelece entre
o olhar do pesquisador e a realidade a ser investigada”. Portanto, estabelecemos para essa
pesquisa os pressupostos abaixo elencados:
1. Ocorre sofrimento físico e psíquico no exercício profissional em ambiente
hospitalar que afeta os enfermeiros;
2. Os profissionais enfermeiros adotam alguns mecanismos de defesa para
camuflarem esse sofrimento e se manterem em consonância com o contexto sócioeconômico-cultural em que estão inseridos.
Os aspectos ansiogênicos codificados como sofrimento levaram-nos a interpretar o
ambiente hospitalar, particularmente para a enfermagem, como gerador de psicopatologias
decorrentes do processo de trabalho assimétrico, fragmentado e mecanicista. De acordo com
Antunes e Sant’Anna (1996), o hospital constitui um sistema orgânico composto por vários
subsistemas (tais como a equipe de enfermagem, a equipe médica, os serviços de apoio, entre
outros), que interagem entre si e estão num constante processo de ajustes e reajustes para
alcançar o equilíbrio interno que pode ser afetado pelo grau de satisfação/motivação das
pessoas que ali trabalham.
A enfermagem está alicerçada no tripé nightingaliano cujas dimensões dizem
respeito à assistência, ao ensino e à pesquisa (MIRANDA, 2002), regulamentada pela Lei Nº
7.498 de 25 de junho de 1986, que garante, em seu art. 2º, parágrafo único, o exercício
privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e pela
parteira, respeitando os respectivos graus de habilitação (COFEN, 1986). Para fins desta
pesquisa, focalizaremos apenas a categoria de nível superior, ou seja, o profissional
enfermeiro, aqui utilizado no sexo masculino, não tendo a pretensão da discussão de gênero
que a profissão encerra, mas sim por ser uma norma culta da gramática portuguesa para
ambos os sexos (enfermeiros e enfermeiras), bem como em atenção à Lei do Exercício
Profissional - LEP.
Essa profissão adquiriu, ao longo de sua trajetória histórica, estereótipos,
conceitos e preconceitos que levaram à sua discriminação e desvalorização. Especialmente,
como afirma Miranda (2002), pela entrada da mulher no mercado de trabalho, marcando a
divisão sexual, social e técnica nos serviços de saúde, caracterizando a enfermagem, por ser
majoritariamente feminina, atividades mais elementares que exigiam menor qualificação.
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Pela predominância feminina, a enfermagem também acarreta, para o empregador,
uma série de custos adicionais, considerados problemas, como licença maternidade,
afastamentos para acompanhar filhos enfermos, dentre outros; pesando sobre esses “custos”
os valores capitais e ideológicos. Sabe-se que o valor simbólico do trabalho, historicamente, é
reduzido a partir da entrada da mulher no mercado de trabalho. Estes fenômenos, portanto,
têm reflexo até hoje, gerando um ciclo vicioso pois, por não ser valorizada, a enfermagem não
é bem remunerada, por não ser bem remunerada, não é valorizada.
Segundo Lunardi Filho (1997) o reflexo do sofrimento no trabalho para o
enfermeiro é ainda pior, pois este afeta seu relacionamento com o cliente. Por isso, nesse
estudo, concordamos com Antunes e Sant’Anna (1996) quando afirmam que o enfermeiro,
pela sua posição dentro da estrutura organizacional do hospital, quase sempre funcionando
como elo de toda a equipe multiprofissional, torna-se um elemento chave para a instituição.
Portanto, sua satisfação influenciará na harmonia e qualidade de produção do setor em que é o
responsável uma vez que, para ele, o trabalho reflete a necessidade de ajudar e de sentir-se
útil.
Ainda Antunes e Sant’Anna (1996) defendem que fazer alguma coisa de utilidade
para ajudar alguém confere um prazer imenso. Porém, percebemos que na evolução do
capitalismo e da história da enfermagem, o trabalho não transcende a ordem econômica ou
emocional, uma vez que vivemos num mundo neoliberal, competitivo e a profissão tem
perdido o seu aspecto caritativo e assumido, cada vez mais, o profissionalismo qualificado e,
portanto, remunerado.
Sabemos, historicamente, que o trabalho é o modo de satisfazer as necessidades
que o indivíduo tem para sobreviver e através do qual se constroem as identidades sociais que,
por sua vez, estabelecem-se como relações de pertencimento ao mundo em que vive,
transformando-o. Portanto, realiza-se através da troca de excedentes em que se acumula
capital, ou seja, por meio do processo de mais valia e pela alienação da mão de obra (CODO,
1987; CHAVES, 2007).
Atualmente, as exigências do trabalho deslocam-se de um uso rotinizado da força
física dos trabalhadores para a busca da exploração de suas habilidades intelectuais,
destacando aí: habilidade de gestão dos recursos de produção; criatividade e compromisso
com os objetivos da empresa. Trata-se da exploração do trabalho imaterial em substituição à
exploração do trabalho material observado no momento anterior do modo de produção
capitalista (AMBRÓZIO; VASCONCELOS, 2008).
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Prosseguindo, Ambrózio e Vasconcelos (2008) afirmam que há uma transferência
da hegemonia, na determinação do sentido da acumulação, do capital produtivo para o capital
fictício resultando em uma financeirização crescente dos investimentos na economia
capitalista mundial. Entendemos que nesta perspectiva virtual, o trabalho de enfermagem,
marcadamente influenciado pelo modelo taylorista, tem se insinuado no campo da
criatividade com destaque para as habilidades e competências se aproximando para uma
produção tecnológica imaterial.
Nesse sentido, Tavares (2003) defende o trabalho como responsável, não só por
suprir a subsistência do indivíduo, mas também por ser provedor da auto-estima, do papel
social e do status quo. Reconhecemos que o exercício profissional exige constantes reajustes
das expectativas profissionais frente aos sofrimentos encontrados pelo trabalhador no próprio
ambiente de trabalho, implicando na busca de caminhos alternativos ou num
redirecionamento dos projetos profissionais, ou ainda, do re-significado do trabalho em suas
vidas, como forma de conseguirem lidar com as frustrações e o sofrimento decorrente do
mesmo (TAVARES, 2003). Resulta, desse processo, a valorização do que se tem e não do que
se é, percebendo-se pessoas isoladas que olham o colega como alguém não confiável, não só
pelo fato do que o outro possa ser, mas pelo que representa, ou seja, sofrimento e dor.
O homem, por ser histórico-social, transforma e é transformado pela sociedade em
que vive. Responde também pelos acontecimentos em sua vida, circunscritos a uma
determinada época, sociedade, grupo e comunidade que, a seu turno, determinam os modos de
vida aos quais o indivíduo vai se adaptando plasticamente por meio de mudanças biológicas e
psíquicas (OLIVEIRA, 2003).
Não podemos esquecer que alguns trabalhadores encontram possibilidades de
superação das insatisfações adensadas no próprio trabalho e melhorar sua qualidade de vida
através do convívio na sociabilidade e na solidariedade. Para Amador et al. (2002), o trabalho
torna-se importante para uma melhor qualidade de vida, pois reflete o movimento da própria
vida.
A redefinição da saúde articulada com os aparelhos produtivos e os modos de
produção circunscrevem a vida no campo compreensivo e compartilhado da esfera
psicossocial. Para Dejours (1996) a saúde, definida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) como sendo estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a
ausência de uma doença ou enfermidade, não retrata a realidade e se constitui em mais num
objetivo a ser buscado do que num estado real. Exemplificando, afirma que a dinamicidade da
saúde é um processo e não um estado fixo que se transforma de acordo com a interação
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circunstancial entre os aspectos biológicos, psíquicos, sociais e culturais. Sendo assim, Sawaia
(1994) acredita que saúde é resultante da convivência social e da vivência pessoal e o direito a
ela se revela como direito de se ter a possibilidade de buscar esse estado de pleno bem-estar.
Concordamos com Gui (2001, p.87) quando, em seu estudo sobre representação
social de profissionais da área de recursos humanos, afirma que os mesmos constroem
representações muito peculiares com base em suas próprias vivências de prazer e sofrimento
“oriundas do embate entre os registros subjetivos de cada um e as características da
organização do trabalho” e ainda “na percepção e no entendimento que constroem sobre o que
se passa com seus companheiros de empresa”.
Portanto, considerando a natureza qualitativa da experiência humana e a temática
abordada nesse estudo acerca da saúde mental e trabalho, envolvendo a subjetividade,
individualidade e particularidades dos enfermeiros, optamos pela abordagem qualitativa
embasada na Teoria das Representações Sociais - TRS.
A relevância do estudo da percepção do sofrimento psíquico pelo próprio
enfermeiro e como o mesmo o representa socialmente insere-se na importância que o tema
saúde mental e trabalho vem despertando nas pesquisas, quer nacionais, quer internacionais,
por ser uma preocupação das políticas públicas de saúde e segurança no trabalho,
particularmente na área em estudo.
Os achados dessa pesquisa podem contribuir para uma melhor compreensão da
enfermagem hospitalar, na perspectiva de identificar os fatores geradores do sofrimento
psíquico dos trabalhadores enfermeiros, sem a pretensão de generalizações, mas como um
meio de se olhar a realidade do modo de agir e produzir enfermagem hospitalar e das
representações advindas do sofrer psíquico, favorecendo novos estudos com vistas à
superação das vulnerabilidades apontadas.
Com o aporte teórico adquirido no desenvolvimento dessa pesquisa, extraímos que
a compreensão que os profissionais possuem a respeito do sofrimento humano nas
organizações influi nas concepções, atitudes e decisões por eles tomadas e na maneira como
lidam com as pessoas no local de trabalho. Por esse motivo subentendemos que, uma vez
identificadas as representações do sofrimento para os enfermeiros, podemos sugerir e, quiçá,
intervir para encontrar formas de transformar o trabalho em uma fonte reguladora dos
processos produtivos e da saúde desses trabalhadores. Concordamos que:
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As representações que um grupo social tem sobre o sofrimento no trabalho podem
trazer valiosos elementos para a identificação de aspectos do trabalho relacionados
ao adoecimento e agravos à saúde destes, mas também, para a compreensão de
comportamentos e expectativas em relação ao contexto de trabalho vivenciado, não
numa lógica de causalidade, mas de compreensão de relações existentes
(TAVARES, 2003, p.22).

Na cotidianidade, o sofrimento no trabalho mantém estreita relação com as
situações e as condições do cotidiano que impedem o bom desenvolvimento do mesmo da
forma mais adequada e adaptada à sua qualidade e às necessidades momentâneas do
trabalhador para desenvolver suas potencialidades, causando frustração das expectativas
profissionais (TAVARES, 2003). Sem pretensão de maiores discussões teóricas, destacamos a
influência dos modelos tecnoassistenciais em saúde, adotados no ambiente hospitalar, cujos
reflexos do modelo flexneriano em produzir saúde reflete no processo saúde-doença dos seus
trabalhadores, sob certa medida, como geradores do sofrimento psíquico.
Acreditamos que a principal contribuição desse estudo será a explicitação dos
fatores geradores de sofrimento psíquico dos enfermeiros no contexto hospitalar e suas
configurações representacionais como indutores das atitudes do seu saber prático, bem como
suas estratégias de enfrentamento do mesmo a partir da subjetividade e simbolização.
Obstante não só como fonte de informação, mas, particularmente, como criador de
significados para a análise das formas de organização do trabalho, das políticas de gestão de
pessoas no serviço e o impacto de ambos na saúde.
Consideramos esses fatores extremamente importantes para o planejamento das
ações frente à promoção da saúde dos servidores, da qualidade de vida no trabalho e para que
ocorram mudanças estruturais no aprimoramento dos serviços prestados, como um indicador
qualitativo traduzido pela eficiência e funcionalidade do hospital.
Por essa razão, temos como objetivo principal apreender como os profissionais
enfermeiros representam o próprio sofrimento psíquico decorrente do trabalho no ambiente
hospitalar. Auxiliado e amparado pelos objetivos específicos de identificar os fatores
geradores do sofrimento psíquico dos profissionais enfermeiros e de identificar estratégias de
defesa e enfrentamento desses mesmos profissionais com relação ao seu próprio sofrimento
psíquico em ambiente hospitalar.

23

2 Desenho Teórico-Conceitual: Ancorando os Aspectos
Revisionais
O homem sem história é um livro sem letras.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

E

ste capítulo propõe uma discussão acerca dos fatores que envolvem a temática
aqui abordada como o trabalho e o indivíduo enquanto um ser permeado pela
sociedade, política, cultura e economia. Não pretendendo dissociar o indivíduo

enfermeiro do indivíduo social, uma vez que todo profissional é, antes, um membro da
sociedade de pertença, envolvido nas crenças, cultura e outros fatores dessa sociedade,
traremos um tópico específico para discutir as particularidades dessa profissão.
Utilizamos, no desenho deste estudo, algumas considerações sobre a temática e o
objeto de estudo a partir das concepções de diferentes correntes de pensamento. Não significa
uma pretensão de aprofundamento, mas uma articulação propositiva de que o mundo do
trabalho encerra universos permeados por práticas e saberes decorrentes do senso comum e da
ciência, além do seu sistema simbólico acessado pelas representações sociais sobre o
sofrimento psíquico e sua subjetividade.
Para Jodelet (2007), o sistema simbólico é elaborado para preservar a identidade e

proteger a comunidade, ou seja, o grupo de pertencimento a partir das práticas instituintes e
significantes, ambas interfaceadas. As práticas instituintes dizem respeito ao regime de
separação, de esquadrinhamento do espaço de atuação, no caso o hospital e sua divisão
taxionômica, grau de complexidade tecnológica e suas equipes de trabalho. As práticas
significantes são aquelas traduzidas pelas representações e as angústias decorrentes deste
campo psicossocial.
Entendemos, todavia, como refere Jodelet (2007, p.47), que intervir “não significa
ceder à ilusão de que informar e formar [sejam] suficientes para modificar o sistema
simbólico” expresso em “práticas instituintes (estabelecendo um regime de separação) e
práticas significantes (traduzindo as representações e angústias) com as quais se defenderia
uma ordem vital para a identidade coletiva”. Mas sim, fornecer aos participantes da pesquisa
“os meios intelectuais para melhorar a compreensão de sua própria dinâmica, analisar e
transformar seus mecanismos de adaptação e defesa” (JODELET, 2007, p.48).
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No primeiro tópico desse capítulo trataremos das influências históricas, culturais e
sociais do trabalho, bem como seus efeitos na saúde do indivíduo. Propomos uma visão geral
do mesmo, pois entendemos que o enfermeiro, assim como quaisquer outros profissionais,
sofre as influências aqui descritas.
No segundo tópico, pontuaremos as influências que um indivíduo recebe em seu
convívio social, pois entendemos que o enfermeiro, embora aqui abordado como um
profissional em seu ambiente de trabalho, carrega consigo tudo que foi construído ao longo de
sua existência, social e culturalmente, além de abordarmos aspectos do exercício profissional
e características de trabalho desse profissional e a sua importância no ambiente hospitalar.
No terceiro tópico abordaremos algumas das várias vertentes sobre o sofrimento,
tomado como objeto desse trabalho. Entendemos ser de suma importância a contextualização
daquilo que centraliza a apreensão dessa pesquisa, auxiliado pela interlocução com os autores
cujos estudos acerca das causas e conseqüências do mesmo mostram, como Vergely (2000),
que o sentido do sofrimento constrói-se historicamente através da religião, cultura,
individualidade. Sendo também estimulado pelas condições e exigências do mercado
capitalista globalizado que rotinizam e alteram o sentido da vida, tornando o sofrimento o
gerador das mais variadas doenças, tanto físicas quanto psíquicas.
No quarto tópico falaremos a respeito da influência das tensões sofridas no
exercício

profissional

sobre

o

corpo

e

mente

do

profissional,

resultando

nas

psicossomatizações. Incluiremos nesse tópico a utilização dos recursos de defesa que os
profissionais costumam utilizar para desviarem a sua tensão, na tentativa de preservarem o
bom funcionamento do aparelho psíquico.
Continuando, no quinto tópico, discutiremos a construção histórico-cultural e atual
do hospital, para que possamos entender o pano de fundo onde transcorre toda essa pesquisa e
atuam os sujeitos aqui estudados.
Por fim, no sexto tópico, revisitaremos a Teoria das Representações Sociais sob
cuja perspectiva alicerçamos essa pesquisa e buscamos, embasados nas idéias moscovicianas,
olhar os profissionais enfermeiros através dos processos sócio-cognitvos da objetivação e da
ancoragem sobre o sofrimento psíquico a que estão submetidos no exercício laboral em
ambiente hospitalar.
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2.1 O Trabalho à Luz da Construção Sócio-Cultural
“O sistema nos transformou em máquinas de consumir,
uma conta bancária a ser explorada”.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Percorrendo a história evolutiva do trabalho, Miranda (1999, p.11) relembra que,
para se poder “trocar tempo por dinheiro, foi necessária uma mudança na configuração de
valores...”. Foi preciso transformá-lo de “sagrado” para “um bem terreno, que pode ser
acumulado”.
Segundo Arendt (1997) e Trevisan (2005), na Antiguidade Clássica, o trabalho era
destinado aos que precisavam atender às suas necessidades básicas de manutenção da vida e,
por isso, eram marginalizados da vida social, inclusive dos direitos da cidadania, portanto só
era exercido por escravos e mulheres. Arendt (1977) ressalta que a escravidão nesse período
se justificava para tornar o homem branco livre para exercer a política e a cidadania as quais
demandavam liberdade para pensar e decidir e não para se obter mão-de-obra barata, uma vez
que o trabalho era penoso, humilhante, degradava as mentes e impedia que os homens
demonstrassem suas virtudes.
Com o tempo, o trabalho sofreu várias metamorfoses, tomando formas refinadas
de exploração da mão-de-obra de um ser humano, culminando, no final do século XIX e
início do século XX, com a Revolução Industrial que objetivava somente o objeto final do
trabalho, a produtividade exacerbada. Segundo o pensamento marxista, a produtividade nada
mais é do que o excedente da “força de trabalho humana” (Arendt, 1997).
Oliveira (2003) afirma que no processo de industrialização inicia a fragmentação
do trabalho com a divisão de tarefas e, segundo Chaves (2007), o mesmo deixa de ser algo
inerente aos servos e passa a ter o mais poderoso valor social, a ponto de formar sociedades
de trabalhadores.
Instaura-se, a partir de então, a era capitalista que tem, segundo Braverman (1987)
e Sant’Anna e Moraes (1999), uma finalidade clara, ou seja, converter a força de trabalho em
trabalho real sob condições que geram cada vez mais acúmulo de capital, época em que ganha
relevo a heteronomia no trabalho, onde todos buscam refúgio no trabalho subordinado.
Prosseguindo, Chaves (2007) traduz objetivamente o pensamento de seus
antecessores a respeito da idéia que tomou conta da sociedade nessa época, pois pior do que
ser explorado pelo capitalismo é não o ser. Esse pensamento é ratificado pelo surgimento do
taylorismo através de um sistema de organização científica do trabalho, no início do século
XX. Codo (1987) afirma que os historiadores consideram o ano de 1848, como o ano do
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surgimento do capitalismo através da publicação do Manifesto do Partido Comunista de Karl
Marx.
Para Codo (1987), o sistema capitalista é centrado na mercadoria e no lucro
através da mercantilização do trabalho humano dividindo a sociedade entre os donos dos
meios de produção e os espoliados que só têm sua força de trabalho para vender e que, por sua
vez, só tem valor e se transforma em capital quando atende a uma determinada necessidade
humana, mesmo que essa necessidade seja gerada pelo próprio capitalismo.
Desde então, até a contemporaneidade, vê-se nos espaços de trabalho os princípios
tayloristas permeando, ora configurando ora reconfigurando, a sociedade capitalista. Portanto,
todo o processo taylorista produtivo resulta na fragmentação, na repetitividade, na monotonia
e na execução de atividades sem sentido. Estes princípios, segundo Cattani (1997), são a
separação do trabalho manual em atividades de execução do trabalho intelectual que diz
respeito à concepção e ao planejamento, acarretando na desqualificação do profissional que
exerce o trabalho fragmentado. Dessa forma, passa o trabalho, agora, a valer pelo que se
produz. Estabelece-se a intensificação da divisão do trabalho a partir do controle do tempo e
dos movimentos na execução da tarefa, conseqüentemente, sendo relegado ao trabalho manual
um status inferior, enquanto que o trabalho intelectual supervalorizou-se.
Segundo Dejours (1992) e Oliveira (2003), a repercussão fulminante dessas
performances trabalhistas da nova organização de trabalho reflete-se na saúde do corpo do
trabalhador, ou seja, neutralizando a atividade mental dos mesmos pela separação do trabalho
manual do intelectual. Codo (1987) afirma que o trabalho, organizado na sociedade
capitalista, gera uma ruptura, uma cisão, um divórcio entre o produto e o produtor, o trabalho
produz o que não consome, consome o que não produz. Deste artifício o homem, no trabalho,
divorcia-se de si mesmo pela alienação resultante do trabalho, o mesmo caminho que,
paradoxalmente, leva o homem à construção da sua própria existência.
Na perspectiva do paradoxo do trabalho, Heloani e Capitão (2003) afirmam que o
trabalho por um lado auxilia o homem em sua qualidade de vida, por outro é patrocinado
pelos que mantêm o controle do capital, da ferramenta diária que movimenta a escolha de
prioridades, avassalando o ser em todos os seus aspectos.
O trabalho repetitivo, de acordo com a idealização de Taylor, explicada por
Dejours (1992), tem como principal objetivo a produtividade, por isso utilizava-se
amplamente da repressão à “vadiagem” que era não o tempo de intervalo no trabalho, mas sim
quando o trabalhador trabalhava num ritmo muito menor do que deveria. Para servir de
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modelo, Taylor escolhe o operário mais rápido e declara-o modo operatório cientificamente
estabelecido ao qual todos os outros devem acompanhar.
Como conseqüência, entra em cena a lei da “mais valia”, regendo os meios de
produção da nossa sociedade privada. Emerge a exploração capitalista produzindo a exclusão
social com o aumento das taxas de desemprego e ampliação dos bolsões de miséria. “Chamase mais valia o valor suplementar que o operário produz durante todo o tempo extra em que
continua a trabalhar depois de produzir o valor da sua força de trabalho” (ALVES, 1987,
p.58).
O trabalho humano, para Codo (1987), constitui-se na única mercadoria capaz de
reproduzir-se sem aumentar seu custo. Por esse motivo, o trabalhador pode trabalhar por mais
horas do que precisaria para produzir um produto, o que significa que a mercadoria é
comprada pelo que vale e vendida pelo valor com lucro. Dessa forma, o trabalho que era o
meio de sobrevivência do homem, transforma-se no modo de exploração do mesmo por seu
semelhante caracterizando a alienação no modelo capitalista e, embora a mercadoria tenha
surgido antes desse regime, é nele que ganha sua forma mais completa.
Codo (1987) diz que a entrada no campo de trabalho é um ato de liberdade e de
escravidão, simultaneamente, pois o indivíduo deixa de ser um consumidor passivo,
dependente economicamente do salário da família e passa a fazer parte do processo de
produção, vendedor de sua força de trabalho, inserindo-se na economia do país. Dito de outra
forma, o trabalho implica uma expropriação do gesto, o seu comportamento depende da
estrutura do local de trabalho, não é dono do que produz, mas um sofredor do processo de
alienação.
O círculo vicioso decorrente da alienação do sistema taylorista, através do
comportamento condicionado e do tempo recortado pela organização do trabalho formam,
como alerta Dejours (1992), uma síndrome psicopatológica que afeta o profissional, o qual
para evitá-la, se vê obrigado a reforçar esse sistema desumano como uma forma de se livrar
logo dele, tornando-o artesão de seu sofrimento.
Em seus estudos, Arendt (1997) e Trevisan (2005) argumentam que a palavra
trabalho origina-se do latim vulgar tripalium1, embora seja, às vezes, associada a trabaculum
e ao verbo tripaliare que significa justamente torturar e, devido à utilização desse
instrumento, a palavra trabalho significa até hoje padecimento, cativeiro e castigo.

1

Instrumento feito de três paus aguçados, com pontas de ferro, no qual os antigos agricultores batiam os cereais
para processá-los, utilizado como instrumento de tortura (TREVISAN, 2005), dando-nos uma noção de dor e
sofrimento, tendo como veículo o corpo (ARENDT, 1997).
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Trevisan (2005) afirma que no português encontram-se as palavras labor e trabalho
como sinônimas, no entanto, refere que na palavra trabalho estão implícitos dois significados:
a realização de uma obra expressiva, criadora e permanente, por um lado e o esforço rotineiro,
repetitivo e consumível, por outro.
Conforme Trevisan (2005), etimologicamente, Laborare advém do latim clássico e
significa trabalhar, laborar, executar, empenhar-se em algo, e também sofrer, padecer, estar
doente, estar em dores de parto, cansar-se, fatigar-se. Embora Arendt (1997) saliente que,
apesar de serem usados como sinônimos, há uma diferença importante entre si, pois o labor
possui conotação de luta do homem contra a necessidade e o trabalho a do esforço positivo e a
produção.
Arendt (1997) acrescenta que o trabalho produz um mundo “artificial” de coisas,
sendo a condição humana do trabalho, a mundanidade relacionada com a utilidade, tornandose uma atividade humano-genérica. O labor é a atividade que corresponde ao processo
biológico do corpo humano tendo a ver com as necessidades vitais e sua condição humana, ou
seja, a própria vida.
Nesse estudo serão utilizados os termos labor e trabalho como sinônimos com base
em alguns autores como Arendt (1997) e Trevisan (2005), incluindo um dicionarista,
Michaelis (1998), onde a palavra trabalho apresenta uma série de significados, tais como:
esforço, labutação, lida, luta; aplicação da atividade humana a qualquer exercício de caráter
físico ou intelectual; obra literária ou artística. Oliveira (2003) referenda a opção descrita
acima, quando argumenta que desde a era moderna, não existe mais distinção entre o labor
realizado pelo corpo e o trabalho realizado pelas mãos, portanto, ambos os significados são
usados como sinônimos por encerrar uma fonte de todos os valores.
De acordo com Betiol e Tonelli (2002) e Oliveira (2003), o trabalho implica uma
tarefa e uma atividade, sendo a primeira o objetivo a se atingir, aquilo que se deseja obter ao
fazer, o que deve ser feito, e a segunda, aquilo que é feito pelo trabalhador para se alcançar os
objetivos determinados pela tarefa, ou seja, o que é feito.
Para se realizar uma atividade, segundo Betiol e Tonelli (2002), utiliza-se uma
técnica, a qual concentra um conhecimento mínimo necessário, mas não suficiente porque não
dá conta do real, do imprevisível. Dessa forma, trabalhar é fazer a aproximação entre a tarefa
prescrita e o real do trabalho através de um investimento pessoal, de sua imaginação,
inteligência, inventividade e inovação para dar conta do objetivo, frente à imprevisibilidade.
Concordamos com Codo (1987), quando sugere que, se fosse possível categorizar
o trabalho, poderia ser separado em trabalho criação e trabalho tortura. O primeiro seria um
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veículo de comunicação entre os homens no qual pudessem se conhecer melhor e interagir um
com o outro, transformando-o e sendo transformado por ele, através do exercício da atividade.
No segundo, o mesmo produto é feito de forma burocrática, individualizada, num local onde
as diferenças individuais são igualadas através de normas, fardamentos, determinação de
espaços restritos para cada profissional, além da competitividade entre os envolvidos,
fragmentação da tarefa executada de forma que nenhum profissional sozinho seria capaz de
produzir totalmente o que ele produz em grupo.
Nessa perspectiva interpretativa do significado e sentido do trabalho,
influenciaram e influenciam a concepção e importância dos mesmos nas sociedades
capitalistas como a brasileira, onde, de acordo com Oliveira (2003), o trabalho não envolve
apenas a técnica com seus dados objetivos e instrumentais, mas também o social nas relações
de cooperação, compreensão e subjetividade como fonte de mobilização, investimento
pessoal, singularidade, cognição, imaginação e criatividade, tudo isso necessário para realizar
o trabalho. Assume uma importância fundamental para o equilíbrio do homem, para sua
inserção no meio social, para sua saúde física e mental.
Além de ser um mediador de integração social por causa do seu valor econômico
que propicia a subsistência e do seu valor simbólico intervindo nos modos de vida. O trabalho
possibilita a realização de projetos e sonhos e o aprimoramento profissional e pessoal dos
indivíduos (SATO, 1993; TAVARES, 2003; OLIVEIRA, 2003).
Segundo Codo (1987), é a mercadoria que impõe o ritmo de trabalho e não mais o
indivíduo que escolhe seu ritmo e a mesma passa a valer pela quantidade de trabalho injetado
e não mais na qualidade gerando o aplastamento, isto é, a eliminação das diferenças
individuais. Essa falta de significação do trabalho, juntamente com o sentimento de
inutilidade, reafirmado por Dejours (1992), remete à falta de qualificação e de finalidade do
trabalho.
No capitalismo, explica Codo (1987), o aumento da lucratividade depende
diretamente do máximo aumento da produtividade do trabalhador. Porém, há um antagonismo
que rege esse sistema, a produtividade deve ser aumentada sem, no entanto, atender às
necessidades humanas, uma vez que elas são a força motriz da produção. Essa contradição
gera os problemas do capitalismo: aumento da exploração da mão-de-obra, afastando o
trabalhador

cada vez

mais

do

processo

decisório

sobre seus

próprios

gestos;

internacionalização da produção, ou seja, cada parte do processo é realizado em um local
diferente. Estabelece-se a separação alienante do consumo e da produção como se fossem dois
processos distintos, quando, na verdade, este não existe sem aquele.
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A alienação, como mecanismo, diz respeito ao fato da não reflexão sobre a
atividade de trabalho e, conseqüentemente, sobre o seu processo de produção. Como resultado
desse processo alienante, ocorre a fadiga, seguida da paralisação do seu funcionamento
psíquico, denominado como “repressão pulsional”. A condição autômata do trabalhador não
possibilita a capacidade de pensar sobre, mas fazer sobre. Dessa forma, ele procura manter-se
ocupado o tempo todo, seja com atividades domésticas ou com uma outra jornada de trabalho
(WIECZYNSKI, 2007). O enfermeiro pensa, todavia não toma a decisão para mudar o que
causa sofrimento, embora permaneça atuando na prestação dos cuidados.
Compreendida na filosofia do marxismo, Dejours (1992) afirma que a alienação
caracteriza-se pela tolerância graduada dos trabalhadores contra os seus desejos, necessidades
e saúde. Ele complementa dizendo que também é a substituição da vontade própria do sujeito
pela do objeto, confundindo o trabalhador e substituindo o seu livre arbítrio. Este, vencido
pela vontade da organização do trabalho, desvia seus esforços para suportar essa agressão
contra a sua natureza ao invés de fazer triunfar sua vontade.
Entendemos, de acordo com Alves (1987), que o profissional também é um
consumidor de força de trabalho para comer, dormir, morar, vestir, gerar e criar os filhos.
Portanto, o valor da sua força de trabalho iguala-se ao valor de todos os produtos necessários
à sua conservação e reprodução, da mesma forma para a equação do tempo de trabalho
necessário para produzir os bens de consumo. Sendo assim, quanto maior a sua necessidade
de consumo, maior a sua carga de trabalho, maior o seu desgaste de energias físicas e mentais.
Dejours, Abdouchelli e Jayet (1994) alertam para o perigo da carga psíquica no
trabalho, salientando que a diminuição da mesma é equilibrante e o contrário, torna-o
fatigante. Destacam que é preciso maior liberdade para que o profissional rearranje seu modo
operatório e encontre o que lhe dá prazer, com expansão ou diminuição de sua carga psíquica
no trabalho. O que se percebe no exercício do enfermeiro é um labor rotineiro, com
sobrecarga de ações buracráticas e administrativas, afastando-o da assistência direta ao
paciente, foco principal de todo o esforço desse profissional.
Por um lado, o desgaste no exercício do labor do ponto de vista psicobiológico,
para Alves (1987), ocorre quando se desprende uma carga nervosa sensorial que é
determinada pela carga de analisadores, especialmente pela visão, audição; uma carga física, o
peso dos objetos de trabalho que se manipula; bem como uma carga física e neuro-psíquica,
determinada pela influência das condições higiênicas; e, ainda, uma carga psico-nervosa,
determinada por fatores de risco no exercício do cargo. Por outro lado, segundo Lunardi Filho
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(1997) do ponto de vista psicosocial, os trabalhadores acreditam na ocorrência de algumas
situações que conduzem a um trabalho melhor e mais prazeroso através de:
um clima de harmonia, compreensão e respeito e o conseqüente relacionamento
amistoso e cordial favorece o compartilhamento de experiências, vivências e
conhecimentos, bem como oportuniza condições do livre exercício de expressão
para opinar e sugerir, acerca das questões assistenciais (LUNARDI FILHO, 1997,
p. 87).

Segundo Figueroa e colaboradores (2001) a Organização Internacional do
Trabalho, também reconhece essa interação dos fatores psicossociais relacionados ao
trabalho, ambiente, satisfação e condições de organização interagindo com necessidades,
cultura, capacidades e situação pessoal do trabalhador, influindo na saúde, no rendimento e na
satisfação do trabalho através das percepções e das experiências dos profissionais
O ambiente, como fator extrínseco ao indivíduo, caracterizado por Chiavenato
(2004), diz respeito às condições nas quais as pessoas desempenham o seu trabalho e está fora
do controle dos trabalhadores que a seu turno é determinado pelas empresas. Nesta dimensão,
os principais fatores estão relacionados aos salários e aos benefícios sociais, tipo de chefia ou
supervisão que as pessoas recebem de seus superiores, além das condições físicas e
ambientais de trabalho, as políticas e as relações interpessoais.
Todos esses fatores mencionados permitem maximizar o aproveitamento do
potencial do profissional, estimulando o desenvolvimento das capacidades de cada um, que
segundo ratificação de Antunes e Sant’Anna (1996) são os fatores higiênicos, ou seja, aqueles
que criam um clima psicológico e material saudáveis, portanto, quanto mais higiênico o
ambiente, mais satisfatório o trabalho. Também afirmam ainda, que as condições ambientais
não são suficientes para induzirem a disposição ou vontade de trabalhar produtivamente. Para
tanto, é preciso que o indivíduo goste do que está fazendo para que ele queira progredir e
consiga sua realização profissional (ANTUNES; SANT’ANNA, 1996).
Para Vieira (2002), a escolha de uma profissão deve envolver a concorrência de
três fatores: o cognitivo que diz respeito ao conhecimento, avaliação, análise; o afetivo através
da identificação e do prazer e o psicomotor através de habilidades específicas.
Destarte, entendemos que a escolha profissional fica comprometida no mundo
capitalista frente à progressiva importância dada ao mesmo, quer na produção, quer na sobreprodução. Concordamos com Sant’Anna e Moraes (1999), ao destacar o maior compromisso
com a sobrevivência do indivíduo do que com sua realização. Fato que resulta em obrigações
morais reforçadas pela sociedade, pela família, pela escola e pelo governo, deixando de lado a
realização do trabalho pelo simples prazer e satisfação de exercê-lo. Dessa escolha, resulta o
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exercício de profissões onde não co-existem a possibilidade de livres escolhas e decisões
gerando desequilíbrio emocional.
Entendemos também que uma má elaboração da organização do trabalho causa
impacto no aparelho psíquico, emergindo o sofrimento resultante da incapacidade do ser de
modificar sua atividade de acordo com suas necessidades fisiológicas e seus desejos
psicológicos, ou seja, a relação homem-trabalho é bloqueada. A otimização da aplicação dos
recursos melhora a produtividade e a satisfação dos profissionais e dos clientes, facilitando
com a programação do tempo (DEJOURS, 1992).
Percebemos, nesse contexto imediatista, ágil, onde tudo precisa ser processado
velozmente, que há uma banalização do termo “estresse”, mas que é encontrado, na prática
laboral como um fator gerador de sofrimento.
Luft et al. (2001, p.307) definem estresse como um conjunto de reações do
organismo a agressões de diversas origens, capazes de perturbar-lhe o equilíbrio interno.
Dessa forma, Martins et al. (2000, p.52) ressaltam que “o estresse pode desencadear muitas
patologias físicas e mentais, implicando em sérias alterações no ambiente de trabalho” como a
insatisfação no trabalho. Também comentam que o estresse ocorre quando a capacidade de
adaptação do indivíduo é suplantada por eventos e sobrecargas emocionais, quer seja no
âmbito afetivo (familiar, profissional e/ou social), quer seja no aspecto qualitativo, uma vez
que as respostas e a sintomatologia dependem da personalidade de cada indivíduo.
Martins et al. (2000) compreendem o estresse como um combustível necessário
para o desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo, por ser motivador, desde que se
manifeste em medidas adequadas através da priorização de atividades, da organização e
planejamento de compromissos, oportunizando espaço para cuidar da saúde, da família e do
lazer, considerados importantes quanto o trabalho.
Para Figueroa et al. (2001), o estresse resulta de uma situação na qual um
indivíduo avalia as exigências do ambiente como uma sobrecarga que excede aos seus
recursos pessoais. Essa discordância entre as exigências e os recursos pode ser entendida
como um desafio. Desse entendimento, pode redirecionar para uma dedicação à tarefa ou uma
ameaça da mesma, levando o indivíduo a evitar a tarefa. O evitamento gera altos custos para o
indivíduo, a instituição e a sociedade em geral através de seus efeitos deletérios sobre a
produtividade, como o absenteísmo, saúde e bem-estar.
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2.2 Redimensionando o Olhar ao Enfermeiro, um Ser Social
“Oh, as estranhas exigências da sociedade burguesa que
primeiro nos confunde e nos desencaminha, para depois
exigir de nós mais que a própria natureza!” (Goethe)

O sujeito principal dessa pesquisa é o ser humano enfermeiro incluindo suas
particularidades, subjetividade, relacionamentos interpessoais, individualidade e tudo que diz
respeito a ele. Entendemos que se faz necessário contextualizar esse ser no ambiente de
trabalho onde carrega consigo sua história, crenças, emoções, expectativas, problemas
pessoais, dentre outras necessidades e expectativas.
Compreendendo a importância de caracterizar o ser social, Doyal e Gough (1991)
defendem o princípio de que todos os seres humanos, independente de tempo, lugar e cultura
têm duas necessidades básicas comuns que são: a saúde física e mental e a autonomia,
entendida como a capacidade de eleger opções informadas sobre o que e como se tem que
fazer; a participação crítica na sociedade com capacidade de modificar a forma de vida na
qual o indivíduo se insere socialmente. A privação dessas necessidades traria sérios prejuízos
à vida, ao bem-estar e aos direitos morais do indivíduo.
Moscovici (2007) afirma que o sujeito percebe a aceitação sem contestação de
alguns fatos por serem básicos ao seu conhecimento e entendimento, porém, repentinamente
esses fatos transformam-se em ilusão pois o mesmo possui a capacidade de distinguir a
aparência da realidade através de alguma noção ou imagem. Por último, a resposta e reações
do indivíduo aos acontecimentos são comuns a todos os membros da comunidade de pertença.
Em resumo, isso significa dizer que todo indivíduo vive em grupo através da alteridade e
reage aos estímulos do ambiente através das representações compartilhadas pelo grupo ao
qual pertence.
Em consonância com essas considerações, Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994)
enfatizam que o trabalhador chega ao seu local de trabalho com uma história pessoal que se
concretiza pela qualidade de suas aspirações, desejos, motivações, necessidades psicológicas,
conferindo a cada indivíduo características únicas e pessoais. Ao passo que Moscovici (2007)
afirma que os indivíduos são resultantes da predisposição genética herdada, das imagens e
hábitos aprendidos, das recordações preservadas e das categorias culturais em que vivem.
O indivíduo estabelece também seu relacionamento com a profissão influenciado
pela relação trabalhador-família que, de acordo com Trevisan (2005), tem duplo sentido. De
um lado, está o fluxo das suas vivências familiares para o trabalho, em função da sua
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subjetividade. De outro, a via que conduz, para a sua história pessoal e familiar,
conseqüências advindas do cotidiano do seu trabalho. Percebemos, comumente, a abdicação
do convívio familiar pelo profissional enfermeiro pelas características do seu exercício
laboral, bem como a geração dos conflitos e mecanismos adaptativos que o mesmo sofre por
levar os conflitos profissionais para o convívio doméstico.
Donde a importância da escolha e formação profissional, incluindo o sentir-se
realizado que, segundo Castellani (1999), é algo mais amplo do que a simples aprendizagem
acadêmica ou treinamento prático específico proporcionando o amadurecimento e o
desenvolvimento de uma série de habilidades inatas ao indivíduo.
Todos esses processos de interação entre o homem e o seu trabalho ocorrem no
cotidiano que forma um espaço privilegiado onde aquele se apropria de instrumentos, da
linguagem e dos costumes para sua sobrevivência e adaptação ao grupo, comunidade ou
sociedade. Assim como, apreende a prática a partir da observação e conhecimentos das regras
e normas do meio onde se insere (TAVARES, 2003). O conhecimento do indivíduo se dá
através do contexto concreto em que se situam os indivíduos e os grupos, através da
comunicação que se estabelece entre eles, através dos marcos de apreensão que
proporciona sua bagagem cultural, através dos códigos, valores e ideologias
relacionados às posições e afiliações sociais específicas (JODELET, 1984, p. 473).

Miranda (2002) explica que o cotidiano, por ser uma repetição das atividades do
dia-a-dia, permite a recriação permanente da vida social, uma vez que a rotina se expressa
como uma consciência prática, engajando a capacidade reflexiva do indivíduo. Encerra a
dimensão representacional do vivido, do imaginado e do relatado, circunscreve o aqui e o
agora, impregnado pela rotina e reflete a reprodução da vida institucional e psicossocial da
enfermagem, revelando seu investimento afetivo.
O homem faz parte da vida cotidiana com sua individualidade e personalidade,
colocando em funcionamento todos os seus sentidos, suas capacidades intelectuais, suas
habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias. Por esse motivo,
quando o cotidiano se cristaliza e tira do indivíduo a liberdade de movimento, o mesmo se
fragmenta em seus papéis e perde sua unidade enquanto ser humano (TAVARES, 2003).
Conforme Dejours (1992), o aparelho psíquico do indivíduo, interesse desse
trabalho, é o encarregado de representar e de fazer triunfar as aspirações do sujeito com
capacidade de produzir satisfações concretas e simbólicas. As primeiras, dizem respeito à
proteção à vida, ao bem-estar físico, biológico e nervoso, isto é, à saúde do corpo, extraem a
nocividade do trabalho e permite ao corpo exercer atividades melhor adaptadas à descarga de
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energia. As segundas tratam da vivência qualitativa da tarefa, ou seja, o sentido, significação
do trabalho. Não se trata das necessidades como no caso do corpo, mas sim dos desejos ou das
motivações, o que resulta na satisfação do ser.
A satisfação é entendida por Trevisan (2005) como uma resposta afetiva refletida
nas manifestações de afeto, de bem-estar, de realização pessoal e coletiva dentro de princípios
éticos e estéticos nas dimensões objetivas e subjetivas do trabalho e do cotidiano do ser
humano.
Quando não se alcança a satisfação, segundo Dejours (1992), o indivíduo
apresenta o primeiro sintoma do fracasso do funcionamento mental e da inadequação da
organização do trabalho frente às necessidades da economia psicossomática do indivíduo,
manifesta, sobretudo, pela fadiga, sofrimento e, se não resolvida, essa insatisfação pode levar
à psicossomatização de doenças.
Concordamos com Tavares (2003, p.15) quando afirma que o homem é um animal
simbólico reflexo dos significados atribuídos por ele, de acordo com valores culturais,
familiares e pessoais que determinam suas necessidades, desejos e expectativas,
influenciando, assim, a definição de saúde e as práticas desenvolvidas no cotidiano para sua
promoção. Portanto, “saúde estaria condicionada à necessidade humana de transformar
continuamente o mundo à sua volta, imprimindo-lhe significados particulares, construídos
social e individualmente”.
Prosseguindo, Tavares (2003) reafirma que a saúde seria resultado do exercício da
cidadania, podendo-se exercer direitos, deveres e responsabilidades em todos os espaços da
vida social, inclusive no trabalho, através da produção de saberes, tornando-se essencial a
reabilitação do conhecimento do trabalhador enquanto conhecimento válido na identificação
dos problemas do ambiente de trabalho, tanto no âmbito da qualidade laboral, quanto da saúde
dos trabalhadores.
Desse entendimento, corroboramos com as concepções de Dejours (1992) ao
afirmar que o trabalho não é só gerador de doença, insatisfação e sofrimento, mas que pode
ser gerador de saúde e prazer. De qualquer maneira, o trabalho não é nunca neutro em relação
à saúde e favorece tanto a doença quanto a saúde.
Como dito anteriormente as atribuições do enfermeiro no cotidiano hospitalar são,
de maneira geral, permeadas por normas de tempo, com horários, rotatividade, ritmo; de
espaço, com deslocamentos, confinamentos; de dependência hierárquica; de informações
escritas e verbais; de execução dos atos de maneira protocolizada; do acesso e domínio da
informática para garantir o controle operacional de suas atividades; de rotina, repetição,
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automação, alteridade e fragmentação do indivíduo como reflexo do modelo científico
flexneriano e taylorizado. Espera-se que o enfermeiro execute bem as tarefas inerentes à
chefia da unidade, incluindo escalas de pessoal e de atribuições, manutenção do bom
relacionamento com os demais profissionais da equipe de enfermagem e multiprofissional,
cuidado integral dos clientes. Também, que aceite as situações de escassez de enfermeiros,
refletindo numa situação de instabilidade e descontinuidade observado nas freqüentes
mudanças do local e horário de trabalho (SANTOS, 1973; MIRANDA, 2002).
Miranda e Furegato (2006) reafirmam que o exercício da enfermagem está inserido
num contexto que envolve ações de promoção, prevenção, manutenção e reabilitação da
saúde. Refletindo, muitas vezes, um caráter convergente e, outras vezes, um caráter conflitivo
e ambivalente. Não se pode esquecer que a realização do enfermeiro é de suma importância
para a humanização da sua assistência.
Dessa forma, também é oportuno abordar que o modelo hospitalocêntrico contribui
para gerar insatisfação e sofrimento institucional em seus profissionais e que há variedade de
sofrimento de acordo com o tipo de organização do trabalho, ressaltando-se que os
profissionais elaboram novos modos de produzir e estratégias defensivas, na crença e na
garantia da satisfação das suas necessidades e dos usuários, camuflando a insatisfação,
retardando a sua identificação (DEJOURS, 1992; MIRANDA, 2002).
Alves (1987) define especificamente o trabalho da enfermagem como sendo um
processo, pois é constituído pela atividade adequada a um fim. Esse processo compõe-se do
próprio trabalho; dos objetos; dos meios, isto é, o instrumental de trabalho no e pelo qual os
trabalhadores usam suas energias físicas e mentais para produzirem serviços realizados
através de turnos, além de se relacionar com a vida e a morte, conseqüentemente gerando
grande desgaste e destruição das reservas energéticas.
Segundo Stacciarini et al. (2002) a enfermagem é classificada como uma profissão
de adaptação passiva em decorrência do estereótipo social e historicamente construído, por ser
uma profissão eminentemente feminina e por ser desprovida de competências e habilidades
para a liderança e ambição, reconhecidas como padrões de comportamento “específicos” dos
homens.Embora já tenhamos percebido movimentos intensos de mudanças nesse perfil,
mostrando, cada vez mais, lutas pela aquisição de direitos profissionais.
O trabalho de enfermagem realiza-se diuturnamente o que implica em regime de
plantões para atender às demandas do hospital no atendimento de cuidados intensivos de
saúde. Pitta (1999) alerta que essa característica traz problemas pela inversão dos
sincronizadores individuais em relação aos sociais, violentando os ritmos circadianos,
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desordenando as esferas biológica, psicológica e social dos trabalhadores e seus familiares,
principalmente os que trabalham à noite. Prosseguindo, essa autora afirma que o regime de
turnos possibilita duplas jornadas de trabalho em empregos diferentes, comuns entre os
funcionários da saúde, principalmente porque os baixos salários pressionam para tal,
dobrando as conseqüências dos trabalhos em turnos já mencionados.
No exercício da enfermagem mantém-se proximidade estreita com o
paciente/doente e familiares, e estes, por vezes, possuem um desejo de exclusividade para
com o profissional. Surgem, portanto, como alerta Pitta (1999), as defesas pessoais do
profissional decorrentes da fragmentação da assistência na tentativa de passar o menor tempo
possível com o paciente; da negação da importância do indivíduo, ou seja, qualquer paciente
torna-se igual a qualquer outro paciente, ambos sem registro afetivo diferenciado; da negação
de

sentimentos,

envolvimento

refreado,

identificações

perturbadoras

evitadas;

da

padronização de condutas e rotinas que, além de economizar gestos e procedimentos, controla
decisões a serem tomadas diante da demanda que cada um é capaz de produzir. Tudo
conseguido pela despersonalização do paciente.
Acrescentamos a falta de autonomia dos enfermeiros, que segundo Tavares (2003)
ocorre em conseqüência da falta de tempo para executar as tarefas, tornando-as mecânicas e
repetitivas, dificultando a liberdade de escolha dos momentos, de pausa para descanso, além
de se utilizar de modelos de trabalho já prontos para ganhar tempo diminuindo ainda mais a
autonomia. Nesse sentido, o controle para ajustar as demandas e as atividades é determinado
por três elementos: o poder, ou seja, a estrutura organizacional; a familiaridade que diz
respeito ao conhecimento sobre o contexto do trabalho e sobre si mesmo no contexto e o
limite subjetivo traduzido no grau em que a pessoa suporta tal situação (SATO, 1993;
OLIVEIRA, 2003).
A vivência depressiva em relação ao trabalho e a si mesmo alimenta-se da
sensação de adormecimento intelectual, de esclerose mental, de paralisia da fantasia e da
imaginação e marca o triunfo do condicionamento ao comportamento produtivo (CODO,
1987; DEJOURS, 1992). O que justificaria algumas atitudes adotadas cotidianamente pelos
enfermeiros que produzem bastante na prática, mas não contribuem para o engrandecimento
das produções científicas da categoria, além de se alienarem no exercício profissional
sobrecarregado e estagnarem sua formação e aprimoramento, resultando no sofrimento
causado pelo desnível ou bloqueio entre a qualificação e a formação.
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2.3 Re-significando o Sofrer do Sofrimento
“Por detestar a dor, a medicina, tal qual a sociedade
moderna, especializou-se em tratar o sofrimento do ser
humano, e não o ser humano que sofre”.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Entendemos que o sofrimento tem origem historicamente construída na tradição
judaico-cristã no que diz respeito à expressão de religiosidade, sem, no entanto, termos a
pretensão de dar ênfase à promessa da crença do sobrenatural e seus fundamentos dogmáticos,
mas pontuar dois pontos relevantes para a compreensão do sentido do sofrimento e suas
representações. No auge do discurso do cristianismo, segundo Vergely (2000), acreditava-se
que era preciso sofrer, assim como Cristo sofreu, como uma forma purificadora e, assim,
reparar os pecados e participar da salvação da humanidade.
A partir do século XX, com o progresso da medicina e da democracia, a dor
humana e seu sofrimento receberam contribuições esclarecedoras de que não eram emanadas
do poder mágico, pois a ciência detinha meios para diminuir a dor e, por conseqüência, o
sentido do sofrimento, resultando numa desenfreada procura pela felicidade através da luta
contra o mesmo e não mais das razões para suportá-lo.
De acordo Vergely (2000), filósofo, estudioso do sofrimento há mais de 20 anos,
sofrer significa ter dor, dor física resultante do ataque interno ou externo ao corpo; dor na
alma frente à separação ou ao luto; dor na vida toda por estar em constante confronto com o
sofrimento de outros seres humanos resultando no sofrimento pelo próprio fato de viver até
que se pergunta “por quê?”. Oliveira (2003) afirma que o sofrimento não é só dor física e
mental, mas a diminuição, até à destruição, da capacidade de agir, do poder fazer, sentidos
como um golpe à integridade de si.
A reflexão sobre o sentido do sofrimento humano para Vergely (2000) é resultante
da memória cristã influenciada fortemente pelos reflexos e representações pessoais frente ao
mal, no qual o sofrimento pode assumir dois extremos. O primeiro é resultante do discurso
tradicional que resgata o lado sofredor como algo útil sob vários aspectos como a utilidade
médico-científica, traduzido como um sintoma: do ponto de vista da utilidade pedagógica,
este, indica nossas limitações; do ponto de vista da utilidade moral e política, permite reparar
um erro cometido e, finalmente a utilidade espiritual a qual abre as portas para o paraíso. O
segundo extremo é não dar sentido ao sofrimento, mas sim ao fato de ser contra ele.
O primeiro extremo, segundo Vergely (2000), encerra três grandes riscos o de
contemplar o sofrimento de fora para manter a consciência tranqüila frente ao sofrimento do
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outro; o de transformar o sofrimento em algo útil e eficaz e a interiorização desse discurso
tradicional para afundar-se na infelicidade. Analogamente, o segundo extremo também traz
três riscos: o de pensar que tudo no sofrimento pode ser reduzido a uma questão médica,
econômica e política, isso continua criando ilusões, deixar o indivíduo sem resposta e sozinho
frente ao sofrimento, e finalmente adotar atitudes de fuga em busca da felicidade a qualquer
custo como objetivo de vida.
Para Dejours (1992; 1993), o sofrimento resulta da vivência subjetiva da
discrepância entre uma situação ideal e uma situação real que pode se iniciar nas relações
infantis e se repetir no espaço do trabalho. Esse espaço, por sua vez, torna-se o espaço de luta
entre o ‘bem-estar’ e a doença mental. Dessa forma, o sofrimento manifesta-se pela
insatisfação em relação ao conteúdo significativo da tarefa e ao conteúdo ergonômico, ou seja,
das exigências da tarefa importante no desencadeamento da relação saúde-trabalho.
Na concepção de Dejours (1993; 1997; 2006) os indivíduos estão sempre
submetidos a pressões e sofrimento no trabalho. Nesse sentido, faz-se necessário um
constante ajuste entre a subjetividade e a organização do mesmo através da prática da
inteligência e da criatividade de cada um. O uso desta prática, entretanto, precisa ter
reconhecimento para que ela possa ser vivida como prazer e não como insatisfação. Sendo
essa última, juntamente com a ansiedade, expressões do sofrimento dos trabalhadores.
A satisfação e a insatisfação, por um lado podem ser conseqüências das condições
de trabalho, tais como aquelas decorrentes dos ambientes físicos, químicos e biológicos,
condições de higiene e segurança. Por outro lado, podem ser conseqüências da organização do
trabalho no que diz respeito à divisão do trabalho e das atividades, das relações de poder, da
responsabilidade, da habilidade para cuidar de pacientes em estado grave e da interação
interdisciplinar.
A dinâmica satisfação-sofrimento no trabalho como responsável pelos efeitos
poderosos sobre o sofrimento psíquico. É propiciada pelo conteúdo significativo da tarefa a
ser executada, ora contribuindo para agravar o sofrimento, levando progressivamente o
indivíduo à loucura, ora contribuindo para transformá-lo em prazer, a ponto do indivíduo que
trabalha preservar melhor a sua saúde do que aquele que não trabalha. Esse processo tem
origem no conceito de mobilização subjetiva que se caracteriza pelo uso dos recursos
psicológicos do trabalhador e pelo espaço público de discussões sobre o trabalho (MENDES;
MORRONE, 2002; HELOANI; CAPITÃO, 2003).
Segundo Tavares (2003), no âmbito do trabalho, algumas das representações desse
sofrimento se relacionam à carência ou incapacidade do exercício da autonomia no cotidiano
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profissional, por exemplo, o acúmulo de trabalho gerando a sensação de impotência no
trabalhador, opressão dos superiores. Levando em consideração que o sofrimento, segundo
Amador et al. (2002), é condição inexorável dos sujeitos que trabalham. É importante a busca
não para eliminá-lo, mas para transformá-lo, objetivo difícil de alcançar quando se trata de
sofrimento mental, por ser, normalmente, percebido somente no seu último estágio de
evolução, quando se estabelece a doença mental em si.
Dejours (1992, p.121) alerta que, freqüentemente, a consulta médica disfarça esse
tipo de sofrimento através do processo de medicalização que se distingue bastante do processo
de psquiatrização, “na medida em que se procura não somente o deslocamento do conflito
homem-trabalho para um terreno mais neutro, mas a medicalização visa, além disso, a
desqualificação do sofrimento, no que este pode ter de mental”.
Os sofrimentos relacionados à vida humana e ao trabalho são categorizados por
Dejours (1992; 1993) como: sofrimento singular (dimensão diacrônica) que é herdado da
história psíquica de cada indivíduo; sofrimento atual (dimensão sincrônica) que ocorre quando
há o reencontro do sujeito com o trabalho; sofrimento criativo quando o sujeito produz
soluções favoráveis e originais para sua vida e produção, especialmente para sua saúde;
sofrimento patogênico que surge quando todas as possibilidades de transformação,
aperfeiçoamento e gestão da forma de organizar o trabalho já foram tentadas, ou melhor,
quando somente pressões fixas, rígidas, repetitivas e frustrantes, configuram uma sensação
generalizada de incapacidade de produzir soluções favoráveis para a vida do indivíduo.
O sofrimento pode mudar de uma categoria para outra, através da mobilização
subjetiva, ou seja, da transformação do sofrimento por uma operação simbólica de resgate do
sentido do trabalho. Segundo Mendes e Morrone (2002), o resgate simbólico depende da
inter-relação entre a subjetividade do trabalhador, do saber fazer e do coletivo de trabalho, de
acordo, principalmente, com a organização e a divisão do trabalho, do conteúdo da tarefa, do
sistema hierárquico, das modalidades de comando, das relações de poder, dentre outras,
contribuindo para uma estruturação positiva da identidade, aumentando a resistência da
pessoa às várias formas de desequilíbrios psíquicos e corporais (HELOANI CAPITÃO,
2003).
Mendes e Morrone (2002, p.37) explicam que a subjetividade envolve a história de
vida e a estrutura de personalidade do sujeito como um saber fazer, pois “é um tipo de
inteligência que ajuda o trabalhador a regular e sobreviver ao que é prescrito, adquirindo [...]
uma invenção e uma capacidade de imaginação”, desenvolvendo um modo operatório
particular de realizar o trabalho.
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Dessa forma, o trabalho, segundo Dejours (1992), pode ser o mediador entre a
saúde-doença e o sofrimento criador ou patogênico. Passa a ser criativo quando o trabalho é
reconhecido, porque contribuiu com algo novo para a organização, neste momento o trabalho
faz a passagem do sofrimento para o prazer, chamado de sublimação. Contribui para a
construção da identidade dos sujeitos, responsável pela proteção da saúde mental.
Prosseguindo, Dejours (1992) afirma que a sublimação ocorre quando o sujeito
consegue controlar e superar sua angústia e sofrimento desenvolvendo novos projetos, novas
apostas organizacionais e novos desafios simbólicos, resultando no reconhecimento social dos
esforços realizados e conseqüentemente interferindo na identidade e na saúde mental do
sujeito. Caso contrário, ocorre a desestabilização do sujeito, levando-o à doença e ao
sofrimento patogênico. Amador et al. (2002) afirmam que a transformação do sofrimento
psíquico pressupõe que os sujeitos elaborem suas vivências laborais para, desse modo, propor
e conduzir transformações na esfera da organização do trabalho.
Vergely (2000) demonstra ser possível atravessar o sofrimento sem racionalizar o
mal, colocando-se em movimento em relação à vida, não se permitindo a imparcialidade
diante do próprio sofrimento ou do outro, voltando-se para o seu interior em busca de forças,
aceitando as conseqüências profundas, em outras palavras, é a aceitação. Essa questão de
aceitação não deve ser confundida com resignação passiva, uma vez que aquela é uma
elevação para um outro plano onde se compreende o sentido da vida e do próprio viver, ou
seja, a partir da busca do “maior que a vida” e lá permanecer, é o testemunho humano e
metafísico.
Mesmo quando o sofrimento torna-se intensivo, os trabalhadores constroem
mecanismos de defesa contra a angústia e a insatisfação que, por sua vez, geram um processo
de alienação e bloqueio frente a qualquer tentativa de transformação da situação vigente. De
acordo com Dejours (1992, 1993, 1997) e Wieczynski (2007), esses mecanismos emergem
como uma forma de enfrentamento das dificuldades, camuflando-as, que se expressam
especialmente como defesas coletivas, ideologias defensivas, síndrome subjetiva da fadiga
nervosa e síndrome de contaminação pelos comportamentos condicionados, impedindo que as
dificuldades se transformem em patologias. Desse rearranjo, surgem as chamadas estratégias
defensivas.
A estratégia defensiva une o coletivo para que se possa burlar o sofrimento e,
conseqüentemente, manter-se na atividade de trabalho, meio este de sobrevivência do
trabalhador (OLIVEIRA, 2003), mas, segundo o alerta de Dejours (1992, p.136), a função da
defesa é inicialmente aliviar o sofrimento e “seu poder de ocultação volta-se contra seus
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criadores” surgindo o desencorajamento, a resignação diante de uma situação que não gera
mais prazer, mas só sofrimento.
É nesta direção que Betiol e Tonelli (2002) destacam o prazer como um meio que
facilita a expressão e a verbalização do que é vivido no trabalho. Entende-se que o sofrimento
faz emergir as defesas coletivas e que se tornam, por sua vez, empecilhos para a verbalização
e a comunicação das relações subjetivas no trabalho. Em outras palavras, quando não há essa
relação homem-organização do trabalho, inicia-se o domínio do sofrimento e da luta do
homem contra ele.
As estratégias de enfrentamento do sofrimento no trabalho, segundo Tavares
(2003), abrangem as formas como as pessoas re-concebem e re-significam o trabalho em suas
vidas, como minimizam ou transformam esse sofrimento através de ações práticas como o
desinvestimento no labor, o que significa fazer o menos possível até desconsiderar a
importância do mesmo como uma atividade principal diária, redirecionando as expectativas e
esforços para outras esferas.
Nessas estratégias encontramos o distanciamento afetivo dos indivíduos para que
os profissionais não se sintam mais responsabilizados pelo trabalho, o que não significa
distanciamento das tarefas e nem descomprometimento com o trabalho, mas sim uma resignificação do mesmo (TAVARES, 2003).
Dejours, Abdouchelli e Jayet (1994) identificam que o primeiro procedimento para
executar as defesas individuais contra o sofrimento laboral é desvencilhar-se das
responsabilidades, deixando de tomar iniciativas, passando as decisões sempre para os
escalões superiores; inversamente, percebe-se uma atitude de fechamento em uma autonomia
máxima, de segredos, de imprudência, de incorporação da ideologia “cada um por si”. Outra
atitude vivida diz respeito à recusa de cumprimentar os colegas, na tentativa de evitar o
sofrimento e tudo que representa a ocasião para que o seu acontecimento, evitando-se
conversas, refeições em companhia dos mesmos, cumprimentos. Finalmente, outra defesa
mencionada diz respeito à denúncia dos outros grupos como incompetentes, até mesmo como
inimigos, culminando na formação de grupos apoiados sobre a denúncia, sobre a
agressividade contra um inimigo comum.
Fica claro, então, que, embora a defesa coletiva seja de caráter simbólico, adquiri
grande valor funcional na luta contra a angústia e a dor mental no exercício profissional, uma
vez que o coletivo de trabalho, segundo Trevisan (2005), são todas as relações informais,
entre pessoas, havendo uma dimensão ética do justo e injusto e não de regras e esquemas de
controle. Essas relações também envolvem o julgamento ético e estético e as interações do
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trabalho, influenciando nas condições externas e se apoiando no consenso de um grupo de
trabalhadores com idéias próprias.

2.4 A Psicossomatização Objetivando o Sofrimento
“Embora exista um estresse saudável que nos estimula a
sonhar, a planejar, a enfrentar os desafios, as sociedades
modernas se tornaram fábricas de estresse doentio, que
bloqueia a inteligência, obstrui o prazer, gera ansiedade,
dores musculares, dores de cabeça, fadiga excessiva”.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

O ser humano, em seu trabalho, está constantemente submetido a pressões físicas e
mentais, como resenhado anteriormente, ele se vale freqüentemente de recursos internos e
externos para defender seu aparelho psíquico a fim de se manter em atividade, portanto
produtivo, porém, existem situações nas quais as defesas falham ou não funcionam
satisfatoriamente. Nesses momentos, ou situações limítrofes, o indivíduo inicia o processo de
personificação em si próprio do sofrimento demonstrado pela insatisfação e pela angústia na
qual está submetido, assumindo para si o processo de somatização. Quanto mais frágil for a
imagem narcísica do profissional, mais somaticamente o indivíduo poderá reagir aos conflitos
internos e externos da vida. “O defeito crônico de uma vida mental sem saída mantido pela
organização do trabalho, tem provavelmente um efeito que favorece as descompensações
psiconeuróticas” (DEJOURS, 1992, p.122).
Dejours (1992, p.127) define a somatização como o “processo pelo qual um
conflito que não consegue encontrar uma resolução mental desencadeia, no corpo, desordens
endócrino-metabólicas, ponto de partida de uma doença somática”. Esse processo é tanto mais
estimulado quanto mais rígida for a hierarquização, a organização e as condições de trabalho,
podando do indivíduo sua capacidade espontânea de executar as tarefas de acordo com seu
ritmo, possibilidades, seqüência, personalidade, resultando numa desorganização de seus
sistemas de defesa.
Dessa forma, quando a organização do trabalho não permite a relação funcionáriotrabalho o sofrimento insinua-se. A energia pulsional não é mais descarregada no exercício do
trabalho, acumula-se no aparelho psíquico gerando desprazer e tensão. Desencadeando
aumento de pressão arterial, dores em ombros/coluna, depressão, aumento do consumo de
álcool, irritabilidade acentuada, infarto agudo do miocárdio, esgotamento mental, como sendo
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alguns dos sinais e sintomas do profissional estressado e, conseqüentemente, insatisfeito
(DEJOURS; ABDOUCHELLI; JAYET,1994; SANT’ANNA; MORAES, 1999).
Isto significa que o trabalhador, segundo Dejours, Abdouchelli e Jayet (1994),
encontra-se submetido às excitações externas de origem psicossensorial e às internas de
origem instintivas. Para ambos estímulos ele dispõem de vários caminhos para descarregar
sua energia através da via psíquica como a criação de fantasmas, da via motora a partir da
manifestação da agressividade motora, da via visceral traduzido em somatização e da via
psicossensorial.
Todavia, quando, por algum motivo, essa excitação se acumula, Dejours,
Abdouchelli e Jayet (1994) afirmam que é a origem de uma vivência de tensão psíquica
(nervosa). A tensão interior pode ser liberada com a criação de fantasmas agressivos, pelo
sujeito ou, ainda, através da utilização da musculatura através de situações de fuga, crise de
raiva motora, violência, enfim, uma gama de reações psicomotoras. Concluindo, dizem que
quando essas duas primeiras vias falham, ainda existe a visceral capacitada para liberar a
energia pulsional que está relacionada à via do sistema nervoso autônomo e do
desordenamento das funções somáticas, causando a somatização.
Atualmente o conceito de psicossomatização evoluiu para uma perspectiva mais
holística sendo considerado “o estudo da pessoa como ser histórico, como um sistema único
constituído por três sub-sistemas: corpo, mente e social” (RODRIGUES; CASPARINI, 1992,
p. 97). De acordo com Oliveira (2003), o processo de adoecer não encerra uma situação
casual, mas uma resposta de um sistema biopsicosocial, ou seja, de uma pessoa inserida numa
dada sociedade.
Quando a atividade não traz relaxamento nem prazer, Dejours (1992) alerta que o
trabalhador torna-se insatisfeito e, muitas vezes, em situação de saúde delicada, encontrando
uma saída no absenteísmo justificado pela doença, pois não pode abandonar o emprego uma
vez que este é o meio de sua subsistência. Além disso, para manter o equilíbrio, é comum
esses indivíduos recorrerem, fora do trabalho, a atividades que possuam as mesmas
características das atividades laborativas. Porém, esse período de compensação é de curta
duração evoluindo em direção à somatização que, por sua vez, mascara o sofrimento mental.
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2.5 A Institucionalização das Doenças e das Quimeras na Atualidade
A sociedade moderna empobreceu, perdeu a amabilidade. As
pessoas tinham mais cultura como em nenhuma outra geração,
mas perderam o poder da gentileza e do elogio.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

A literatura demonstra que o hospital, historicamente, nasce como uma
necessidade social de sanear o meio social, confiscar e excluir do seu convívio os outros que
não se enquadravam nos padrões sociais vigentes, tais como: moribundos, pobres, vadios e
doentes de qualquer sorte. No transcurso das transformações históricas, sociais, culturais,
políticas e econômicas associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, o hospital
sofre em seu arcabouço estrutural e organizacional o impacto destes determinantes adotando
processo de metamorfoses importantes de todas as formas alcançando o formato
organizacional, estrutural e filosófico da atualidade.
Essa instituição insere-se no setor terciário, na prestação de serviço, padecendo de
todas as dificuldades “do trabalho sem modelo”. Para Pitta (1999), o modo de produção dos
serviços de saúde subdivide-se em dois tipos. O primeiro, refere-se à produção artesanal onde
os agentes são proprietários dos meios de diagnóstico, tratamento e cuidados, portanto, não
existe um domínio claro entre uma categoria sobre a outra, além de cooperatividade entre os
membros da mesma equipe. O segundo, diz respeito à produção burocrática onde os agentes
não têm mais o controle do processo global do trabalho, pois o indivíduo ou usuário é visto
por partes, reconfigurando o hospital que a seu turno se converte no centro das operações
desta nova atenção médica.
O modelo de atenção à saúde da população, defendido pela Organização PanAmericana da Saúde – OPAS, baseia-se na forma pela qual a sociedade organiza seus
recursos humanos, tecnológicos e materiais para afrontar os agravos à saúde, além dos
serviços de prevenção e de atenção médica, os quais determinam a forma de organização dos
sistemas de saúde e os seus níveis de atenção: primário, secundário e/ou terciário. Assim,
devem organizar a prestação dos serviços a partir da pessoa, sua família e seu grupo
comunitário, ou seja, a partir da base local (OPAS, 2004).
Nos países da América Latina e Caribe, a saúde é concebida como um bem de
caráter social e, portanto, contribui no desenvolvimento do capital humano, além de ser um
fator-chave no desenvolvimento sustentável das sociedades que possuem a coresponsabilidade de sua saúde na adoção de hábitos saudáveis e não, simplesmente, portandose como meros consumidores (OPAS, 2004).
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Os hospitais, sendo as organizações mais complexas na prestação de serviços de
saúde, têm suas funções modificadas à medida que se altera o equilíbrio entre a atenção a
pacientes hospitalizados e a atenção ambulatorial com o aumento das pressões financeiras.
Essas alterações do sistema de saúde colocam em risco a integralização ou integração dos
serviços hospitalares ao sistema, abrangendo a antecipação do dano e acercamento da saúde
ao meio ambiente das pessoas, refletindo em atividades extra-hospitalares como centros
ambulatoriais de saúde, diagnóstico e terapêutico, bem como estabelecimentos comunitários
para o tratamento de pacientes crônicos ou deficientes (OPAS, 2004).
A característica primordial que diferencia o hospital das outras empresas é a
natureza do seu serviço prestado, dirigido a aliviar o sofrimento, preservar a saúde e a vida.
Porém, a profissionalização da gestão do mesmo descaracteriza a concepção da organização
hospitalar inicial. Dessa forma, a definição do hospital está inserida no cenário de harmonia
entre o pensamento gerencial e a concepção médica da instituição hospitalar e sua existência
está atrelada à produção dos serviços que a sociedade necessita e demanda, a qual troca seus
recursos para receber utilidade. Caracteriza-se assim, a mudança de comportamento da
sociedade, que deixa de ser de paciente, aquele necessita de misericórdia, e passa a ser de
cliente, com plenos direitos cidadãos à saúde (OPAS, 2004).
Destarte, concordamos com as recomendações internacionais sobre saúde quando
afirma que a função clássica do hospital – receber pacientes para tratar de seus problemas de
saúde através de recursos humanos e tecnológicos estruturados em torno do leito hospitalar –
vem sofrendo mudanças tecnológicas, epidemiológicas e culturais, transformando-se de locais
de isolamento social dos pacientes a unidades flexíveis produtoras de serviços curativos em
um contexto comunitário determinado (OPAS, 2004).
A mudança do contexto da saúde tem evidenciado a crise de credibilidade dos
serviços públicos hospitalares que são obrigados a reconhecê-la e responder com eficiência e
efetividade às necessidades e demandas geradas ao seu redor para recuperar a confiança
social. A produção capitalista também se aplica à divisão do trabalho hospitalar, que perdeu
muito das características da religiosidade de cunho caritativo-assistencial de antes (OPAS,
2004).
Pitta (1999) explica que essa divisão de trabalhoé técnica, com tarefas isoladas,
hierarquizadas por profissionais e por serviços que fundamentam a produtividade do setor.
Este assume características de manufatura dependente do conhecimento e destreza do
trabalhador, portanto tem o seu valor de uso e é um bem a ser consumido.
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No Brasil, as mudanças de reestruturação produtiva do trabalho também atingiram
os serviços privados e públicos as saúde adotaram novas tecnologias e modelos
organizacionais do trabalho. Incluindo-se os profissionais de saúde que foram submetidos às
mesmas regras de qualquer empresa capitalista: instabilidade e precarização do contrato de
trabalho, ritmo intenso e jornadas prolongadas, redução da remuneração e perda do controle
de suas atividades. Somem-se a esses aspectos, as especificidades e particularidades do
trabalho em saúde: aliviar a dor e o sofrimento e ter a morte como situação rotineira. O que
fortalece o nosso embasamento teórico para justificar o surgimento do adoecimento físico e
mental desses profissionais, além do embrutecimento do trabalho em saúde, entendido como o
baixo potencial de sensibilização diante do sofrimento e das necessidades do outro
(ALBUQUERQUE; GIFFIN, 2009).
Não podemos deixar de levar em consideração o ponto levantado por Lunardi
Filho (1997, p.86), quando ressalta as especificidades do trabalho hospitalar que, “em
decorrência de sua complexidade”, é composto por profissionais de diversas qualificações e
habilidades, evidenciando a necessidade do trabalho em conjunto, interdependente, para sua
concretização. Portanto, o resultado final “só será satisfatório mediante o desenvolvimento de
um bom trabalho individual”.
Por ser o hospital uma “organização complexa do sistema de cuidados à saúde,
denota o poder normativo como fonte de controle dos participantes dos níveis inferiores do
sistema” (PROCHNOW; LEITE; TREVIZAN, 2006, p. 450). Estes autores enfatizam a
importância da resolução de problemas derivados do relacionamento humano, assim como da
aquisição de materiais para a execução das tarefas diárias e da “incongruência do tempo
disponível para a execução do trabalho associado à produção de conhecimento”. Além do
aumento crescente da complexidade da instituição, da subdivisão administrativa e assistencial,
dificultando as escolhas de alternativas para a tomada de decisões, pelos enfermeiros gerentes,
importantes para as exigências do mercado de trabalho.
No contexto hospitalar perpetua-se a forma racional instrumental de administrar
centrado no modelo taylorista da produção, da organização do trabalho e da gerência, através
do excessivo uso do tempo, das padronizações da produção, da tecnologia e da processo do
trabalho. Resultando num cotidiano exaustivo, contrário à idealização. Assim, exacerbam-se
os conflitos enfrentados na prática gerencial. Sabe-se que esse modelo compõe o mundo dos
negócios, no qual se percebe, “por meio do sofrimento, do desconforto existencial, da
violência psicológica, da nostalgia, do desespero, a sensação de impotência e ineficácia no
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trabalho, como reflexo da formação e da imagem geralmente recebida e cultivada pela
sociedade global” (PROCHNOW; LEITE; TREVIZAN, 2006, p.450).
Em contrapartida, o setor da saúde apresenta, de acordo com Bulhões (2006), a
particularidade de que o aumento do capital e da tecnologia, ao invés de reduzir, fez aumentar
a mão-de-obra, por ser reflexo da população com mais saúde, com vida mais longa e melhor,
exige pessoal em maior quantidade, melhor qualificado e bem remunerado. Por esse motivo,
no setor saúde, o Brasil registrou, até 2006, mais de 40 especialidades, todas incluídas no
domínio de sua prática a prestação de cuidados diretos e a avaliação de seu impacto. Também
se inclui a defesa dos interesses dos pacientes e da saúde em geral, a supervisão e delegação
de tarefas, a direção e gestão, o ensino, pesquisa e a elaboração da política de saúde vigente.
Consideramos o ambiente hospitalar com seu caleidoscópio de práticas e saberes
distintos e complementares como um local insalubre. Este, constituído por vários fatores de
risco à saúde para os seus trabalhadores, em especial a enfermagem. Os riscos estão
classificados como biológicos (considerado mais perigoso porque e impossível de ser
detectado pelos sentidos uma vez que não tem cheiro, não emite qualquer som, não pode ser
visto, nem tocado), físicos e químicos. Instrumentos legais regulamentam e protegem o
profissional contra esses fatores, tais como: RDC n.º 06/1988 (BRASIL, 1988), Resolução
COFEN-211/1998 (COFEN, 1998), RDC n.º 33/2003 (BRASIL, 2003), NR-32 (BRASIL,
2005), e algumas normatizações do Ministério do Trabalho e Emprego.
Nos sistemas de saúde, os hospitais ocupam uma posição determinada por um
modelo flexneriano, biomédico, curativista e por uma cultura de auto-suficiência por
representar, juntamente com a figura do médico, um poder que desempenhava o papel
modulador e hegemônico do sistema sanitário (OPAS, 2004). A expressão máxima da
mercantilização no setor é a presença maciça dos seguros-saúde privados. Cabe-nos
identificar as áreas de grande presença do capital no setor saúde: os planos privados de saúde
e as indústrias farmacêuticas e de equipamentos médico-hospitalares (ALBUQUERQUE;
GIFFIN, 2008/2009).
O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) situado no Município de
Natal/RN, foi fundado em 05 de fevereiro de 1955, então com o nome de Hospital Miguel
Couto, assumindo o nome atual somente em 1984.
Em 1988 integra-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei Orgânica nº
8.080/90 (BRASIL, 1990), como referência terciária. Além das funções típicas de um
Hospital-Escola, passa a assumir um compromisso com o SUS através de convênio específico
para as práticas dos cursos universitários da área da saúde, portanto, vinculado à Universidade
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Federal do Rio Grande do Norte. É um hospital geral, terciário, de alta complexidade, motivo
pelo qual é considerado de grande porte, dispondo de 179 leitos ativos. A sua federalização
assegura a manutenção e missão institucional, através do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), das funções de ensino, pesquisa e extensão.

2.6 Compreendendo a Teoria das Representações Sociais
“A flor mais exuberante brota no inverno emocional mais
rigoroso. Os que atravessaram seus desertos psíquicos e os
superaram tornaram-se mais belos, lúcidos e ricos do que
eram”.
(Augusto Cury, O futuro da humanidade)

A Teoria das Representações Sociais (TRS) surgiu a partir dos estudos de Serge
Moscovici, publicado na França com o título La psychanalyse, son imagem et son public, na
década de 1960 e lançado no Brasil com o título “A Representação Social da Psicanálise”, em
1976, transformando a investigação do senso-comum num importante recurso teóricometodológico para a investigação dos fenômenos sociais, situada na interface da Antropologia
e da Psicologia Social.
As Representações Sociais (RS) surgem, não somente como um modo de
compreender um objeto particular, mas também como forma do sujeito, sozinho ou em grupo,
adquirir uma capacidade de definição, identidade, expressando um valor simbólico ao mesmo
através do processo de familiarização, é uma preparação para a ação. Noutras palavras,
segundo Jodelet (1984), a RS é uma forma de conhecimento prático que conecta do sujeito a
um objeto. Esse conhecimento prático refere-se à experiência, aos referenciais, às condições
que o produzem, bem como à representação empregada para agir no mundo e com os outros.
Segundo Spink (1993), o próprio termo “social” enfatiza a qualidade dinâmica das
representações, portanto, é produto de determinações históricas e do presente, prenhe de
construções de conhecimentos sociais os quais situam o indivíduo. Dessa perspectiva
compartilhada define sua identidade social, por ser particular e por ser um produto do seu ser
social. Para Moscovici (1978), as representações individuais e sociais demonstram que
constantemente algo novo é acrescentado e algo já presente se modifica.
Para Moscovici (1978), as RS encerram um sistema de valores, idéias e práticas
com dupla função. A primeira é estabelecer uma ordem que possibilita ao indivíduo orientarse em seu mundo material e social e controlá-lo. A segunda, compartilhada por Herzlich
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(1991), possibilita a comunicação entre os membros de uma mesma comunidade através de
um mesmo código, sem ambigüidade, para que possam nomear e classificar os aspectos de
seu mundo e de sua história individual e social. Jovchelovitch (1998) esclarece que os sujeitos
sociais constroem o que sabem sobre si e seu modo de vida e sobre os outros.
Moscovici esteve muito mais interessado em explorar a variação e a diversidade
das idéias coletivas nas sociedades modernas em seu estudo inicial cujos resultados
apontaram para uma distribuição desigual de poder e da heterogeneidade de representações,
cujo sentido tem o intuito de familiarizar o não-familiar a fim de estabelecer um sentido de
estabilidade e compartilhamento ao grupo de pertença. Abstraímos que as RS emergem a
partir de pontos de conflito duradouros, dentro de um mesmo grupo cultural. Essa
familiarização, tornar algo desconhecido em conhecido, é resultante de um processo sóciocognitivo de ancoragem e objetivação.
A ancoragem consiste na integração cognitiva do objeto representado a um sistema
de pensamento pré-existente e nas transformações implicadas nesse processo, ou seja, é
classificar e denominar algo não-familiar através de conceitos e idéias já familiares para que o
mesmo não nos represente estranhamento e ameaça (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 1984).
A objetivação consiste numa atitude imagética e estruturante, através da qual,
atribui-se uma forma ou figura à representação abstrata, tornando-a concreta e quase tangível,
ou seja, é dar uma qualidade icônica à uma idéia (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 1984).
Para Moscovici (1978), as representações sociais são uma forma de criação
coletiva compartilhada, sob a influência cultural das condições de vida social. Na
modernidade, os centros de poder são os mais variados, exigindo autoridade e legitimação,
motivo pelo qual a regulação do conhecimento e da crença não é mais exercida da mesma
maneira que no modelo feudal, autocrática e teocrática. Dessa forma, esclarece Duveen
(2003), as RS são percebidas como adaptadas às condições descentralizadas de legitimação e
de garantia da intervenção divina, passando a ser um importante domínio consensual da
participação do senso-comum, numa dinâmica social complexa, onde grupos sociais procuram
estabelecer uma hegemonia frente à reificação da ciência.
Na concepção moscoviciana, as RS estão imbricadas através da fala, do
comportamento e de um gesto no cotidiano de emoções e ações, perfazendo o conjunto de
relações sociais e comunicativas entre os sujeitos. São, também, constituídas por três
dimensões que fornecem um panorama e conteúdo das representações: a atitude, a informação
e o campo representacional ou a imagem. A informação está relacionada à organização dos
conhecimentos que um grupo possui sobre um objeto social; o campo representacional reflete
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a idéia de imagem, de modelo social, de conteúdo concreto delimitado do objeto da
representação; a atitude envolve a orientação global ao objeto da RS (MOSCOVICI, 1978).
Miranda (2002) afirma que as RS emanadas dos sujeitos psicossociais comportam,
de um lado um aspecto icônico, ou seja, uma figura ou imagem, e, de outro, um aspecto
heurístico-sentido, ou seja, um significado, resultando que toda figura comporta um sentido e
todo sentido pode ser representado por uma figura. Dessa relação entre os sujeitos resulta uma
articulação e uma compreensão interdependente da realidade, onde os objetos, a sociedade, a
vida social, o ser humano e tudo o mais não existem isoladamente, pois, além disso, engloba
condutas e comportamentos de acordo com as concepções do ser humano, estas, transferidas
para toda ordem de relação como forma de sobreviver e de manter-se interagindo com o meio.
Assim, o ser humano é entendido como homem-relação (MIRANDA, 1996; 2002;
GUARESCHI, 2007).
Na perspectiva relacional, concordamos com Miranda (2002, p.15) quando afirma
que o enfermeiro, compreendido como homem-relação, pois, assim como demais sujeitos
psicossociais, estabelece uma conexão com a alteridade, oferecendo “uma compreensão
bioética do ser humano como sujeito-objeto das transformações sociais, das diversificações
dos objetos teóricos e das críticas epistemológicas”, dentre outras características.
Prosseguindo, Miranda (2002) alerta que apreender a dinamicidade, o
compartilhamento, a complexidade, os conflitos, as elaborações simbólicas e os investimentos
afetivos que envolvem as representações sociais é um verdadeiro desafio para o pesquisador,
exigindo deste um olhar sistematizado sobre os diversos aspectos, sem perder de vista o
recorte sobre o seu foco de investigação.
Por esse motivo, Miranda e Furegato (2006) afirmam ser importante o
conhecimento de que, nas RS, a familiarização de uma realidade se dá através da construção
de aspectos conceitual e figurativo. Na construção conceitual ocorre a transformação de algo
desconhecido em conhecido, atribuindo-lhe um sentido e um símbolo. Na construção
figurativa ocorre a concretização de algo abstrato, figurando-o.
Essas construções são identificadas por Moscovici (1978), respectivamente, como
ancoragem e objetivação. Na primeira, escolhe-se os conceitos e as categoriais a fim de trazer
o desconhecido para as categorias de imagens já conhecidas através de metáforas, analogias.
Na segunda, ocorre a materialização de objeto através da seleção e descontextualização da
linguagem, combinando a representação com a palavra, ou um sentido com uma figura.
As RS, como resultantes dos processos sócio-cognitivos, produzem, determinam,
explicam e traduzem comportamentos e conflitos normativos, materiais e sociais, através dos
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quais se pode identificar a natureza dos estímulos e o significado das respostas, definindo o
senso-comum. Determinam “comportamentos, comunicações interindividuais e ações que
podem decifrar, predizer e antecipar muitos atos dos sujeitos no seu contexto psicossocial”
(MIRANDA, 2002, p. 38).
Percebem um papel importante na dinâmica das relações sociais e nas práticas
através de quatro funções específicas que são: permitir compreender e explicar a realidade,
isto é, o saber prático do senso comum; definir a identidade e, portanto, a proteção das
especificidades dos grupos; guiar o comportamento e as práticas sociais e, por fim, admitir a
justificativa das tomadas de posições e comportamentos (MOSCOVICI, 1978; ABRIC, 2000;
2001).
A execução desta pesquisa foi embasada nas contribuições da TRS por
entendermos que as RS possuem duas funções. Na primeira, elas convencionalizam os
objetos, pessoas ou acontecimentos existentes no ambiente natural ou social, dando-lhes uma
forma, categoria e um modelo de determinado tipo partilhado pelo grupo. Na segunda função,
as RS são prescritivas, pois se impõem através de uma combinação da estrutura presente antes
mesmo de se começar a pensar e da tradição que decreta o que deve ser pensado.
Dejours (1997) chama a atenção para o detalhe de que os indivíduos, para serem
reconhecidos na sociedade devem possuir representações ou valores que lhes dêem sentido,
guiados por opiniões, símbolos e rituais; além de a realidade dos grupos sociais ser
fundamentada no que eles pensam de seus modos de vida, nos sentidos e imagens que
compartilham e quando um ato isolado é compartilhado por todo o grupo social, então ele
passa a ser uma realidade social que representa os símbolos dos seres e das coisas.
A partir desse compartilhamento, passa a importar o comentário do grupo, tanto no
que tem de consenso, quanto de contraditório ou polêmico visando à compreensão da “relação
do coletivo com o trabalho e os efeitos mascaradores dos sistemas coletivos de defesa em
relação ao sofrimento. Indo além, visa descrever as modalidades de ação da organização do
trabalho e seus efeitos nocivos à saúde psíquica” (DEJOURS, 1997, p.145).
Uma vez que, de acordo com Moscovici (1978), representar é, principalmente,
reconstruir, retocar e modificar o texto e que a estrutura de cada representação tem duas faces
indissociáveis, que são a face figurativa e a face simbólica, concordamos que em toda figura
existe um sentido e em todo sentido existe uma figura.
Complementando a TRS, surgiu a Teoria do Núcleo Central (TNC), criada por
Jean-Claude Abric em 1976, em seu estudo utilizando o Dilema do Prisioneiro donde validou
que o comportamento dos sujeitos ou dos grupos é determinado pela representação da
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situação, ou seja, é a representação que determina o significado do comportamento e da
interação, não o inverso (ABRIC, 2000; 2001).
A TNC advém da noção de núcleo figurativo, proposta pela própria TRS, o qual
faz parte de um dos processos de formação das representações, a objetivação. É uma estrutura
imagética que articula os elementos do objeto de representação. Essa recriação do objeto pode
ser utilizada como forma básica ou variada de conhecimentos e saberes, intermediando o
acolhimento de novas informações. A principal diferença entre o núcleo central (NC) e o
núcleo figurativo é que aquele não possui o caráter imagético próprio deste (SÁ, 1996).
Abric defende que toda RS está organizada em torno de um NC, de Elementos
Periféricos (EP) e de Elementos Intermediários (EI) que determinam sua significação e sua
organização interna. Esse núcleo central está diretamente ligado e é determinado pelas
condições históricas, sociológicas e ideológicas da memória coletiva do grupo e pelo sistema
de normas ao qual se refere. Tem função consensual, pois constitui uma base coletivamente
compartilhada definindo a homogeneidade do grupo social.
O núcleo central tem duas funções essenciais nas representações, as quais são a
função geradora e a função organizadora. Na primeira função, o núcleo cria ou transforma a
significação dos outros elementos da representação, dando-a um sentido ou valor. Na
segunda, determina a natureza dos laços que unem os elementos da representação, ou seja, é
ele quem une e estabiliza a mesma (SÁ, 1996; ABRIC, 2000; 2001). Devido a essas funções,
o núcleo é o elemento de maior estabilidade na representação, mesmo quando há variações do
contexto.
Uma vez que o NC é determinado, de uma parte, pela natureza do objeto
representado e, por outra, pela relação que o sujeito ou grupo possuem com o mesmo, pode
assumir a dimensão funcional e seus EP a dimensão normativa. Na dimensão funcional, o
núcleo tem uma finalidade operatória, ou seja, está no centro da representação, elementos
importantes para a realização da tarefa. Na normativa, o centro da representação assume uma
dimensão sócio-afetiva, social ou ideológica, como uma norma, um estereótipo ou uma
atitude (SÁ, 1996; ABRIC, 2000; 2001).
Segundo Abric (2000; 2001) o sistema periférico associa-se às características
individuais e ao contexto imediato e contingente, permitindo adaptações e diferenciações
resultantes da vivência, integrando as experiências do cotidiano, as informações e as práticas
diferenciadas. É ele que realiza as intermediações entre o NC e a realidade dinâmica, variável.
Os EP têm três funções. A primeira é concretizadora e, por eles estarem ligados ao
contexto e serem dependentes, são responsáveis pela ancoragem da representação na
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realidade. A segunda função é a de regulação, quando eles são responsáveis pela adaptação da
representação às evoluções do contexto, como novas informações e transformações
ambientais. A terceira função dos elementos periféricos é de defesa ou adaptação do NC,
conferindo-lhe maior resistência às mudanças. São esses elementos que absorvem,
inicialmente, as mudanças no contexto com na tentativa de proteger o núcleo central (ABRIC,
2000; 2001).
Os EI são constituídos de conteúdos mais flexíveis que interagem com os EP e o
NC, variando sua pressão, inferência, engajamento e dispersão de informação (WAGNER;
ELEJABARRIETA, 1994).
Sá (1996, p.74) exemplifica as diferenças básicas entre o sistema central e o
sistema periférico da TNC, de acordo com a classificação de Abric, conforme o Quadro 1
mostrado a seguir:
Quadro 1. Demonstração das diferenças básicas entre o sistema central e o sistema periférico da TNC.

Sistema central

Sistema periférico

Ligado à memória coletiva e à história do
grupo
Consensual; define a homogeneidade do
grupo
Estável, coerente e rígido
Resistente à mudança
Pouco sensível ao contexto imediato
Gera a significação da representação
Determina a organização da representação

Permite a integração das experiências e
histórias individuais
Suporta a heterogeneidade do grupo
Flexível e suporta as contradições
Evolutivo
Sensível ao contexto imediato
Permite adaptação à realidade concreta
Permite a diferenciação do conteúdo
Protege o sistema central

Moscovici (1978) e Sá (1996) justificam que as representações são sociais,
dependendo das relações entre os membros do grupo, por se distinguirem em hegemônicas,
emancipadas e polêmicas. Segundo o mesmo autor, as representações são hegemônicas
quando são partilhadas por todo o grupo altamente estruturado sem, no entanto, terem sido
produzidas pelo mesmo. Elas prevalecem em todas as práticas simbólicas ou afetivas,
refletem a homogeneidade e estabilidade similares às representações coletivas. As RS são
emancipadas quando são conseqüências da circulação de conhecimento e idéias de um
subgrupo estável. Cada subgrupo tem as suas versões e compartilham entre si com uma certa
autonomia. “Têm a função complementar na medida em que resultam do intercâmbio e
partilha de um conjunto de interpretações ou símbolos” (Sá, 1996, p. 40). Finalmente, são
polêmicas quando são geradas em meio aos conflitos e controvérsias sociais e não são
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compartilhas pela sociedade como um todo. São determinadas por relações antagônicas entre
seus membros e orientadas para serem exclusivas.
As representações polêmicas “devem ser vistas no contexto de uma oposição ou
luta entre grupos e são freqüentemente expressas em termos de um diálogo com um
interlocutor imaginário” (MOSCOVICI, 1988, p. 222).
Destarte, esses fatores preliminarmente justificam a escolha e utilização da TRS no
ambiente hospitalar, este, com forte influência da ciência e do senso-comum, acerca da
representação sobre o sofrimento pelos profissionais enfermeiros a partir do seu sistema de
crenças que perpassa suas práticas discursivas e o seu repertório de crenças e significados no
seu processo de cuidar. Dessa intenção, possibilita novas apreensões da realidade.
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3 O Desenrolar dos Fatos Metodológicos
“Não basta saber, é também preciso aplicar; não basta
querer, é preciso também agir”.
(Goethe)

N

este trabalho optamos por uma abordagem descritiva qualitativa, em
decorrência da natureza do objeto de estudo e pelas dificuldades que se
apresentaram em estabelecer os fatores implicados na gênese do sofrimento

psíquico no exercício da profissão enfermagem no contexto hospitalar.
De acordo com Sá (1996), as pesquisas envolvendo as RS têm se caracterizado por
uma utilização criativa e diversificada de métodos e pelo desenvolvimento contínuo de novas
técnicas, tanto na fase da coleta quanto na fase do tratamento dos dados.
Concordamos que o estudo descritivo é aplicado quando o pesquisador se interessa
em descobrir, observar, descrever, analisar, classificar, interpretar, correlacionar fenômenos e
estabelecer as relações entre variáveis, sem, no entanto, modificá-los ou manipulá-los
(CERVO; BERVIAN, 2002; TRIVIÑOS, 2008). Sabemos que a pesquisa descritiva é muito
usada nas ciências humanas e sociais abordando dados e problemas que merecem ser
estudados e cujo registro não consta de documentos (CERVO; BERVIAN, 2002).
Circunscrevemos na abordagem qualitativa a complexidade de determinado

problema, a análise e a interação de certas variáveis, compreendendo e classificando
processos dinâmicos vividos por grupos sociais. A mesma contribui no processo de mudança
de determinado grupo e possibilita, em maior nível de profundidade, o entendimento das
particularidades do comportamento dos indivíduos que não podem ser reduzidos à
quantificação humana (MINAYO, 2000). Dessa forma, privilegia a consciência do sujeito e
entende a realidade social como uma construção humana (TRIVIÑOS, 2008).
Sendo assim, de acordo com Triviños (2008), a pesquisa qualitativa tem por
características: 1) ter o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como
instrumento-chave; 2) ser descritiva e, 3) preocupar-se com o processo e não simplesmente
com os resultados e produtos do estudo. Bogdan e Biklen (1994), além de concordarem com
essas três características, acrescentam outras duas: 4) a análise dos dados é feita de forma
indutiva e 5) atribui importância vital aos significados.
Este tipo de pesquisa também traz, intrinsecamente, segundo Chizzotti (2001),
duas proposições. A primeira diz respeito ao conhecimento que conduz a uma ação na qual os
pesquisados podem descobrir meios de transformar os problemas que enfrentam. A segunda,
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sobre os pesquisados, os quais têm total capacidade de identificar suas necessidades bem
como organizar suas ações.
Em se tratando de uma pesquisa qualitativa, concordamos com Jodelet (2007,
p.54), quando afirma que a relação investigador e investigado transforma o objeto e o sujeito
estudados, pois, a indagação relativa à identificação das RS resulta numa intervenção uma vez
que os sujeitos, “através de suas narrativas, descobrem coisas que não imaginavam pensar, ou
tomam consciência de raciocínios ou processos que não estavam claros para eles”. Dessa
forma, a intervenção é feita na “perspectiva de descobrir pensamentos desconhecidos e não na
mudança”. Pode levar à conscientização, embora não seja essa a intenção prima do
pesquisador.
Os pressupostos eleitos para esse estudo partem do princípio de que o ser humano,
constantemente e indistintamente, busca a sua satisfação, minimizando o sofrimento,
preferencialmente no ambiente de trabalho, fonte de sua sobrevivência e autopreservação no
contexto social. Dessa precária articulação entre o público e o privado, sabemos que o labor
pode ser fonte de satisfação e sofrimento, emanadas do compartilhamento psicossocial e
sóciocognitivo das interações que ocorrem no cotidiano dos trabalhadores, a partir do seu
sistema de crenças e das representações sociais circulantes no ambiente hospitalar que são
compartilhadas como forma adaptativa e defensiva para satisfazer as demandas institucionais
e as necessidades de sobrevivência e das realizações pessoais, individuais e coletivas, frente
às situações de satisfação-sofrimento no ambiente hospitalar.

3.1 Cenário da Investigação e População Escolhida para o Estudo
“Jamais a tecnologia deu saltos tão grandes e,
contraditoriamente, jamais o Homo sapiens desenvolveu
tantos transtornos psíquicos e teve tanta dificuldade de
se tornar autor de sua própria história”.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

A população de interesse para este estudo constituiu-se dos enfermeiros que
trabalhavam em ambiente hospitalar, preferencialmente na assistência direta ao paciente ou na
função gerencial, inseridos no Hospital Universitário Onofre Lopes, de grande porte, também
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) como hospital-escola, situado no
município de Natal/RN.
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Obtivemos o termo de anuência do respectivo hospital para a execução da pesquisa
empírica desse estudo (APÊNDICE A), o qual se encontra sob guarda da autora dessa
pesquisa.
Elegemos como critério de inclusão dos enfermeiros os seguintes aspectos: ter, no
mínimo, um ano e, no máximo, cinco anos de exercício profissional no hospital em estudo.
Inferimos que no espaço de tempo anterior e posterior ao intervalo estabelecido o profissional
apresenta dificuldades em identificar os fatores geradores de insatisfação e sofrimento, por ser
um período adaptável e adaptado ao local de trabalho, respectivamente.
Desse mesmo modo, os critérios de exclusão recaem sobre o enfermeiro com mais
de cinco anos de exercício profissional na mesma instituição e aqueles contratados
temporariamente. Ao adotarmos este posicionamento baseamo-nos na tese do individualismo
triunfante que, para Dejours, Abdouchelli e Jayet (1994), ocorre quando as tensões e as
ideologias defensivas estão estabilizadas por certo tempo, surgindo então a resignação, o
desencorajamento, desinvestimento e descomprometimento no e com o trabalho, diante de
uma situação desprazerosa e que só gera sofrimento e sentimento de injustiça. Dessa forma,
modificando a execução do mesmo com possível queda do rendimento.
Sabemos de antemão, por nossa experiência e vivência na área clínica, que os
enfermeiros teriam maiores dificuldades em identificar os fatores geradores de sofrimento em
seu local de trabalho após decorrido um período de tempo, quer por resignação, quer por
aceitação passiva da situação após esforços, conscientes e/ou inconsciente, que não lograram
avanços em suas lutas iniciais contra esses fatores.
O ser social, segundo Moscovici (2007), quando está familiarizado com uma
determinada coisa, fica com seu olhar e percepção limitados, como se estivessem eclipsados e
não mais percebem essa coisa no ambiente. Essa invisibilidade não se deve a nenhuma falta
de informação, mas à fragmentação preestabelecida da realidade, uma classificação das coisas
ou pessoas, fazendo algumas delas invisíveis e outras visíveis.
Outro critério eleito de exclusão diz respeito ao enfermeiro contratado
temporariamente no hospital em estudo, pois acreditamos que há um prejuízo no
envolvimento do mesmo com o seu trabalho por ser reconhecedor de sua periodicidade no
ambiente hospitalar.
Sobre o trabalho temporário concordamos com De Masi (2000) ao ressaltar que é
passada a época do emprego fixo, donde se cria ocupação com trabalhos de curta duração, ou
seja, empregos temporários, e estes possibilitam a sucessão de outros empregos temporários.
Afirma também que existem três situações de trabalho, as quais são: a melhor, que é ter um
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emprego fixo; a média, que é se contentar com um trabalho precário e a pior, que é ser
desempregado.
Enquadrando-se nos critérios de inclusão e exclusão ora adotados, esta pesquisa
contou com 25 (vinte e cinco) profissionais enfermeiros aptos a participarem da coleta dos
dados pertinentes, bastando, para tanto, a sua aceitação mediante o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte – CEP/UFRN – (Anexo A), sob o Parecer de nº 241/2008,
obedecendo às normas estabelecidas na Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de
Saúde (BRASIL, 1996). Este protocolo ético-legal tem por finalidade a preservação do ser
humano na medida em que o pesquisador assume o esclarecimento dos participantes da
pesquisa sobre os objetivos e a importância da participação de todos, bem como o direito de
recusa em participar e, assim, declinar da sua participação a qualquer momento da pesquisa,
além da garantia do sigilo sobre sua identidade, respeitando o TCLE.
Tavares (2003) ressalta que em qualquer decisão do sujeito, aceite ou recusa, fazse necessária a explicitação no projeto de pesquisa, com destaque para os seus pressupostos,
objetivos e finalidades à população de estudo e à instituição. Dessa forma, comprometidos
eticamente, facilita a negociação das condições do desenvolvimento da mesma, bem como
aproxima o pesquisador das questões relevantes do contexto e do transcurso essencial para
uma boa pesquisa.
O decurso da coleta dos dados ocorreu individualmente com cada enfermeiro,
respeitando seu tempo de articulação das idéias e sentimentos, no próprio hospital, na sala dos
enfermeiros ou em uma sala de estudos no 1º andar, de acordo com a disponibilidade. As
entrevistas duraram, em média, 35 minutos e, dos 25 enfermeiros abordados, dois negaram-se
a participar do estudo e um encontrava-se em férias e a espera pelo seu retorno atrasaria o
andamento do estudo, portanto, sua participação foi cancelada. Totalizando, portanto, a
participação de 22 enfermeiros.
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3.2 Instrumentos de Pesquisa
“Cada cabeça é um planeta e cada planeta tem uma rota
peculiar e exige um plano de vôo distinto para ser
atingido”.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Optamos por um método híbrido que engloba como instrumento de coleta de
informações um questionário estruturado para caracterização dos participantes (APÊNDICE
C) e um roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada em dois momentos (APÊNDICE D).
No primeiro momento da entrevista foram realizadas questões norteadoras para entendimento
sobre a representação do sofrimento psíquico pelos enfermeiros. No segundo momento foi
utilizado um método projetivo baseado no Desenho-Estória (D-E) com tema (APÊNDICE E).
Todos esses instrumentos foram criados pelos autores desta pesquisa e o roteiro da
entrevista só foi visto pela entrevistadora, uma vez que o mesmo serviu para nortear a
conversa a fim de extrair dos participantes as informações pertinentes.
Concordamos com Moscovici (1978) quando afirma que a duplicação de um
sentido por uma figura, que se dá materialidade a um objeto abstrato, é realizada pelo
processo de objetivação. Já a duplicação da figura por um sentido, fornecendo um contexto
inteligível ao objeto é o processo de ancoragem. Entendemos que nesse método híbrido
estimulamos as duas maneiras de confeccionar a representação dos enfermeiros acerca do seu
sofrimento psíquico.
O D-E foi criado por Trinca em 1972 como instrumento de investigação clínica da
personalidade e adaptado às necessidades de pesquisa, incluindo esse estudo. Segundo Trinca
(1998), Freud foi o primeiro a aplicar o método projetivo2 na investigação do inconsciente
relativo de produções culturais e artísticas, e, particularmente outros instrumentos de
concepção psicanalítica foram validados.
Os testes projetivos apreendem aspectos distintos de um mesmo estado
motivacional, traço ou necessidade (AMARAL; CASADO, 2006). Nesse sentido, Silva Junior
e Ferraz (2001) afirmam que esses testes projetivos temáticos revelam traços da personalidade
através da identificação da natureza dos conflitos, desejos, reações ao ambiente, defesas,
história de vida através do qual o indivíduo pode projetar o que acredita ser, o que gostaria de
ser, o que se recusa ser ou o que os outros são ou deixam de ser em relação a ele.

2

Esse termo, para Safra (1984), baseia-se na concepção de que para um cliente expressar suas dificuldades é
necessário que haja capacidade de representá-las simbolicamente.
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A escolha pela técnica do D-E como instrumento da coleta de dados em pesquisa é
ratificada pelos estudos de Trinca (1998) e Miranda (1996; 2002) pois esse método fornece de
forma clara uma síntese dos aspectos fundamentais do funcionamento mental dos sujeitos, e
por isso muito utilizado em pesquisas em diversas áreas, particularmente na saúde.
Destarte, as relações que se estabelecem entre a escrita, a fala, a imagem e a
memória configuram-se metaforicamente como uma tela em branco, da qual podemos
antecipar três outras breves reflexões. Toda imagem (desenho, pintura, fotografia, dentre
outras) é portadora de um pensamento, no mínimo, o do autor que a fez. Toda imagem oferece
algo, um pedaço do real ou do imaginário, para pensar; toda imagem é uma forma que (se)
pensa e dialoga entre si, independentemente de nós, ou seja, as imagens, ao se associarem,
oferecem ideações de outra ordem (TRINCA, 1976; VAN KOLCK, 1984; MIRANDA;
FUREGATO, 2006).
A articulação entre desenho, atividade e linguagem é uma possibilidade concreta
de investigação e o desenho é uma manifestação discursiva e, por conseguinte, assume forma
comunicativa. “A interação entre pesquisador e pesquisado assume o aspecto de
transicionalidade” (MIRANDA; FUREGATO, 2006, p.6).
O uso projetivo do desenho é um ótimo método para a projeção da personalidade,
embora não seja nosso objetivo, mas também possibilita a manifestação de aspectos
inconscientes, isso ocorre porque o desenho utiliza uma forma de linguagem simbólica,
menos conhecida (VAN KOLCK, 1984).
O D-E destina-se a sujeitos de ambos os sexos, de qualquer nível social, cultural,
econômico e mental, embora tenha sido criado para crianças de cinco a quinze anos de idade,
mas estudos mostram sua eficiência em qualquer faixa etária, bem como na coleta de dados
em situação de pesquisa, onde seqüencialmente a um desenho solicita-se uma estória sobre o
mesmo e um inquérito. (VAISBERG, 1999; VAISBERG; MACHADO, 2000; MIRANDA,
1996; 2002; TRINCA, 1976; 1998).
Por ocasião da aplicação do instrumento, doravante preferencialmente nomeado
como recurso gráfico, foi entregue a cada participante uma cartilha contendo 05 (cinco)
folhas, tipo A4. A primeira com o TCLE. A segunda com um questionário para a
identificação dos dados sócio-antropométricos – caracterização dos participantes. A terceira
com a apresentação do instrumento, explicando o D-E. A quarta, uma folha em branco para a
produção gráfica do participante. A quinta em branco como reserva para qualquer
eventualidade. Foi facultada ao entrevistado a aceitação da gravação em MP5 (gravador
digital) da sua entrevista, fato aceito por todos os 22 participantes. Fornecemos ainda aos
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entrevistados um lápis grafite de madeira nº 2, uma borracha e um apontador para a execução
do desenho.
A dinâmica da coleta iniciou com o esclarecimento acerca da pesquisa e assinatura
do TCLE, em seguida o participante respondeu ao questionário sobre a sua caracterização.
Então procedemos à entrevista de acordo com o roteiro-guia. No encerramento da entrevista,
solicitamos que o enfermeiro realizasse seu desenho de acordo com o que ele entendia
representar o seu sofrimento psíquico no ambiente hospitalar em que atua. Quando houve a
afirmação de que não existia esse sofrimento, então pedimos a ele que desenhasse o que
significava o trabalho para si.
Concluído o desenho, solicitamos ao examinando que contasse uma estória
associada ao desenho. Dessa produção, segundo Bruno e Samain (2006), a palavra nasce da
imagem e a escrita é uma imagem. Para Moscovici (1978) toda figura comporta um sentido e
que todo sentido pode ser representado por uma figura. Por fim, passamos à segunda fase da
entrevista onde solicitamos alguns esclarecimentos necessários à compreensão e à
interpretação do material produzido, tanto no desenho, quanto na estória. Esse inquérito tem,
também, o propósito de obtenção de novas associações.
Ainda com o desenho às vistas do examinando, solicitamos que o mesmo
determinasse o título da estória. Assim, concluímos a unidade de produção dos dados de
pesquisa: desenho livre, estória, inquérito, título e demais elementos relatados (VAN
KOLCK, 1984).
Neste ínterim, enquanto o examinando desenvolvia seu desenho, registramos as
anotações julgadas pertinentes para a compreensão do objeto de estudo, tais como: a forma
como o indivíduo se comportou, as expressões corporais, os gestos, os desabafos, as
solicitações de esclarecimentos, dentre outras. Essas anotações funcionaram como um diário
de campo, amplamente usado em algumas pesquisas como uma maneira de complementar o
material recolhido no local em estudo, referente aos aspectos objetivos e subjetivos.
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3.3 Tratamento Analítico das Informações
“A vida é um ponto de interrogação. Cada ser humano,
seja ele um intelectual ou iletrado, é uma grande pergunta
em busca de uma grande resposta... o tamanho das
perguntas determina o tamanho das respostas”.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Nesse estudo, a análise foi realizada pela leitura flutuante do corpus constituído
pelas vinte e duas entrevistas, antes e após a submissão informacional. Complementando,
adicionamos os aportes do software de análise léxica de conjuntos de segmentos de texto,
conhecido como ALCESTE – Analyse Lexicale par Contexte du’n Ensemble de Segments de
Texte (REINERT, 2005) e do programa do Microsoft Office, Excel 2000, para auxiliar na
formatação dos dados e construção dos gráficos e tabelas necessários para captar e
compreender o sofrimento psíquico na realização do trabalho no ambiente hospitalar na
perspectiva do enfermeiro.
Certamente a adoção de recursos analíticos e seus resultados foram objeto da
interlocução dos autores frente à interpretação dos dados, levando-se em conta a dedução e a
indução, possibilitando a compreensão através da articulação entre teoria e prática, resultante
da interação sujeito e objeto.
Bogdan e Biklen (1994, p.205) definem a análise de dados como
o processo de busca e de organização sistemático de transcrições de entrevistas, de
notas de campo e de outros materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo
de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir
apresentar aos outros aquilo que encontrou. A análise envolve o trabalho com os
dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de
padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a
decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros.

Ressaltamos que as informações qualitativas provenientes das unidades de falas
advindas da entrevista e do D-E com tema também foram analisadas com base na leitura
flutuante e submetidas ao ALCESTE, como forma de pertencimento das representações
sociais, que encerram as dimensões subjetivas, intersubjetivas e trans-subjetivas, discutidas no
capítulo da análise e interpretação.
O recurso metodológico através do desenho foi utilizado como técnica de
integração e descontração para possibilitar ao enfermeiro o afastamento dos seus mecanismos
de defesa. Inserindo-o entre o meio lúdico e o transicional estimulando a expressão do
mesmo, resultando em maiores declarações e desabafos que foram transcritos e compuseram o
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corpus. Entendemos, de acordo com Miranda (1996), que, no contexto do faz de conta e da
descontração criaram-se espaços interativos, permitindo-nos ter acesso a informações
armazenadas na memória do sujeito, através da imaginação simbólica.

3.3.1 Análise Léxica – considerações pertinentes
A escolha pelo ALCESTE leva em consideração a necessidade da análise
quantitativa e qualitativa dos dados textuais captados pelos instrumentos decorrentes da
produção textual determinados para o presente estudo. Este software foi produzido por M.
Reinert e J.P. Benzecri, na França, na década de 1970 e além de fazer a lexicografia como
outros programas, têm a particularidade da análise do ambiente da palavra.
O material submetido ao ALCESTE constitui um único arquivo, chamado de
corpus, o qual é preparado de acordo com os critérios definidos pelo próprio programa. Dessa
forma, garante uma lógica quantificável da análise, além da impossibilidade da manipulação
do pesquisador, uma vez que o mesmo foi concebido através de rearranjos e testes estatísticos
e matemáticos de forma aleatória (MIRANDA, 2002; REINERT, 2005; CAMARGO, 2005).
Reinert criou um algoritmo que estratifica o corpus de acordo com o seu tamanho, dividindoo de forma aleatória, porém, respeitando a pontuação para manter o sentido, por essa razão, o
arquivo é redigido no português claro, fonte currier now, tamanho 10 e extensão do arquivo
“txt”.
A preparação do corpus inclui alguns cuidados como a não utilização de letras
maiúsculas, siglas, caractereres especiais como asteriscos, &, cifrão, aspas, cedilha, pontos de
exclamação e de interrogação, o hífen deve ser substituído pelo underline. Requer também a
definição das variáveis chamadas de Unidade de Contexto Inicial – UCI que são inseridas por
linhas de comando chamadas de linhas com asterisco, definidas pelos próprios pesquisadores.
Também auxilia a pesquisa, dando a oportunidade de acrescentar informações, comentários,
observações ou anotações, resultantes do ambiente de pesquisa no corpus desde que recebam
um destaque em letras maiúsculas; como também possibilita o agrupamento de até quatro
palavras, separadas por underline, para evitar a quebra de sentido.
As linhas de comando ou com asterisco também seguem algumas normas como,
por exemplo, devem ser iniciadas por uma seqüência de quatro asteriscos seguidos de espaço,
asterisco e a primeira variável, espaço, asterisco, a segunda variável e assim por diante. Estas
variáveis foram determinadas por nós, de acordo com os critérios de caracterização adotados
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na pesquisa e cada variável importante para esse estudo recebeu um código que compôs a
linha. Adotamos a seguinte linha de comando:
**** *enf_w *titl_x *tur_y *quest_z
Onde “enf_w” indica o enfermeiro a quem pertence a resposta em análise e a
variável “w” muda de acordo com a mudança do participante dentro do intervalo de 1 a 22;
“titl_x” indica a titulação do participante e cujo valor atribuído a “x” dói de 1 para a
graduação, 2 para especialização e 3 para mestrado, não havendo a necessidade do doutorado
uma vez que nenhum dos participantes possuía tal título; “turn_y” indica o turno que o
enfermeiro trabalha na instituição, sendo “y” substituído por1 para o turno da manhã, 2 para o
da tarde e 3 para o da noite; “quest_z” indica a questão do roteiro à qual a resposta está sendo
dada, onde “z” varia de 1 a 8, sendo o último número referente à estória do desenho que o
participante realizou.
O ALCESTE organiza, agrupa e classifica os segmentos de textos em função da
semelhança dos mesmos entre si, facilitando a análise do conteúdo do material considerado, a
comparação deste conteúdo (elementos de representação) e o exame da sua relação com
variáveis descritivas da amostra a partir de quatro etapas (MIRANDA, 2002). Tem como base
de cálculos as leis de distribuição do vocabulário em um conjunto de textos e objetiva auxiliar
os pesquisadores na realização da análise lexical das entrevistas, independente da origem dos
dados, tanto verbais quanto escritos ou manifestações discursivas. Assim, será possível
quantificar e inferir sobre a delimitação das classes, que serão definidas em função da
ocorrência e da co-ocorrência das palavras e da sua função textual (MIRANDA, 2002).
Ao término da submissão do corpus ao ALCESTE obtém-se a análise léxica de um
conjunto de textos através da definição de classes, dendogramas, freqüências das raízes
semânticas de cada Unidade de Contexto Elementar (UCE), representação gráfica a partir das
abscissas x e y, classificação descendente das mesmas, dicionário de palavras de cada UCE a
partir do qui-quadrado possibilitando, dentre outras vantagens, as abordagens qualitativa e
quantitativa.
Destacamos que o recurso informacional foi concebido para atender às exigências
frente aos grandes conjuntos de textos submetidos à Análise de Conteúdo. Dessa forma, as
regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência indispensáveis à
análise de conteúdo estão asseguradas. A partir daí, cabe ao pesquisador, frente ao desenho
teórico-conceitual definido para o estudo, realizar a interpretação dos dados, revelando sua

66
capacidade e competência criativa, em consonância com os pressupostos e objetivos definidos
para o estudo.
As entrevistas foram transcritas pelos próprios pesquisadores durante um mês,
num trabalho exaustivo e intensivo. Porém, este processo resultou em novas interpretações e
possibilidades de leituras e releituras flutuantes. Em seguida, todo o material textual foi
formatado nos parâmetros exigidos pelo ALCESTE, finalizando em um único corpus
contendo 60 páginas, 176 UCIs que foi submetido ao programa no dia 08 de dezembro de
2008, num processo que durou 58 segundos, graças a uma parceria pessoal com a Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto/USP.
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4 Análises e Discussões
A vida é um ponto de interrogação. Cada ser humano, seja ele um
intelectual ou iletrado, é uma grande pergunta em busca de uma
grande resposta.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

N

este capítulo apresentaremos e mostraremos as discussões que envolvem a
interpretação e identificação do campo representacional acerca do sofrimento
para os enfermeiros no contexto do trabalho em ambiente hospitalar,

especificamente no hospital-escola Onofre Lopes, de acordo com a análise léxica realizada
pelo programa ALCESTE e a interpretação qualitativa dos autores deste trabalho que estão
envolvidos diretamente neste processo de análise e tratamento dos dados.
Após a submissão ao ALCESTE, o corpus Sofrimento_hospitalar (título do
arquivo produzido por nós para ser submetido ao software) teve um aproveitamento de
78,03% e foram analisadas 969 UCEs, portanto, entendemos que houve um nível ótimo de
aproveitamento do corpus. Lendo da direita para a esquerda a Figura 1 abaixo, percebemos
que durante as etapas do processo de análise léxica o corpus único foi subdividido em 2
outros corpus que, por sua vez, foram subdividos em outros subcorpus, até gerar, após a
Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 7 classes que, posteriormente, foram
tematizadas pelos pesquisadores. A Classe A apresentou 12,98% das UCEs analisadas; a
Classe B, 9,64%; a Classe C, 11,31%; a Classe D, 9,00%; a Classe E, 9,64%; a Classe F,
6,43% e a Classe G 41,00%.
Essas classes são geradas de acordo com o grau de afinidade entre as UCEs
obtidas da análise léxica e, segundo Veloz, Nascimento-Schultz e Camargo (1999) podem
indicar as RS ou os campos de imagens ou somente aspectos de uma mesma RS, dependendo
das suas imbricações contextuais com o plano geral da pesquisa. Arruda (2005) ratifica essa
idéia afirmando que a identificação das RS depende de um exercício de interpretação
orientado pelo pesquisador diante dos dados coletados na pesquisa e apoiado na teoria.
Após a análise das classes formuladas pelo ALCESTE, procedemos à leitura e

releitura flutuante para evidenciar o sistema simbólico expresso em práticas instituintes e
práticas significantes. As primeiras dizem respeito ao estabelecimento de um regime de
separação, enquanto as segundas traduzem as representações e angústias (JODELET, 2007).
Também exercitamos a interpretação do material durante a escuta e a transcrição das
gravações por ocasião da preparação do corpus, além de utilizarmos as anotações de campo
que consistiu um momento privilegiado. Não podemos nos furtar de tentar compreender o que
as falas ou textos nos dizem antes de passar pelas técnicas consagradas, isso só comprova que
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somos seres do significado e podemos dar asas à imaginação psicossociológica (ARRUDA,
2005).

Cl. A ( 101uce) |-------------+
15
|----------------------------------+
Cl. B ( 75uce) |------+
|
|
11
|------+
|
Cl. C ( 50uce) |------+
|
19
+
Cl. D ( 88uce) |--------+
|
13
|------------------------+
|
Cl. E ( 70uce) |--------+
|
|
18
|--------------+
Cl. F ( 75uce) |-----------------------+
|
17
|---------+
Cl. G ( 319uce) |-----------------------+

Figura 1. Classificação Hierárquica Descendente indicativa do Sofrimento Psíquico. ALCESTE, Natal,
RN, 2008.

Esclarecemos que utilizamos como unitermos as palavras ‘discursos’, ‘falas’,
‘manifestações discursivas’, ‘enunciados’ no decorrer dessa análise para referenciar as
unidades textuais ou unidades de significados produzidas pelos enfermeiros participantes,
embora saibamos das particularidades que os termos encerram.
A análise quantitativa dos dados textuais a que o ALCESTE procede, não deixa de
levar em consideração a qualidade do fenômeno estudado, como afirma Camargo (2005), pois
fornece critérios provenientes do próprio material para a sua consideração como indicador de
um fenômeno de interesse científico, como apreender a maneira pela qual os profissionais
enfermeiros representam o próprio sofrimento psíquico decorrente do trabalho no ambiente
hospitalar.
Adotamos a interpretação sucessiva de cada resultado, quer numa análise manual,
quer resultante da análise computacional a partir da parte de categorias pré-estabelecidas pelo
ALCESTE. Inicialmente como uma categorização espontânea, seguida de um reagrupamento
e ou renomeação da interpretação atribuída, pois não se agrupa apenas devido à repetição ou
semelhança, mas também levando em conta o objetivo do trabalho. Nesse sentido, Arruda
(2005) chama-nos a atenção para a tentativa de reunir categorias debaixo do mesmo guardachuva fato este que exige um julgamento sobre se elas estão no mesmo plano ou se referem-se
a ordens ou facetas diferentes do fenômeno.
Em seguida, procedemos à correspondência nominal das classes após a CHD, de
acordo com a nossa livre interpretação e baseados na ordem de importância recomendado pelo
percurso revisional deste trabalho, portanto, invertemos um pouco a ordem das classes
propostas pelo ALCESTE, como mostrado no Quadro 2 a seguir. Isto é, o software gera, em
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sua CHD, uma hierarquia denominada por “classes” (A, B, C, D, E, F e G) e nós as
reorganizamos em “categorias” (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), às quais atribuímos títulos de acordo com
os temas centrais em que foram agrupadas pelo sistema.
Quadro 2. Categorização sobre o sofrimento psíquico do enfermeiro no ambiente hospitalar. Natal, RN, 2008.

Categoria 1. Processo de trabalho: completude vs. incompletude

Classe B

Categoria 2. Antinomia laboral do enfermeiro

Classe C

Categoria 3. Aspectos qualitativos do relacionamento interpessoal

Classe D

Categoria 4. Vigilância hospitalar: desafios, silenciamento e negligência

Classe E

Categoria 5. Expectativas, conflitos e sentimentos no processo de trabalho

Classe A

Categoria 6. Lazer: o outro lado do processo de trabalho

Classe F

Categoria 7. Aspectos geradores de sofrimento no processo de trabalho

Classe G

A

análise

e

a

discussão

dos

dados

coletados

serão

demonstradas

concomitantemente, por entendermos que facilita a visualização da nossa interpretação e
melhor assimilação dos resultados emanados dos conteúdos pelo leitor, assim como os
princípios epistêmicos de validade, fidedignidade e rigor nas discussões que os mesmos
encerram. Essa articulação em pesquisas qualitativas possui uma filtragem dos saberes e
práticas representadas detalhadamente no material discursivo, para dar um suporte na
apreensão e leitura do campo representacional.
Ressaltamos que por exigência explicativa e/ou estética ou por necessidade de uma
citação do discurso dos enfermeiros, utilizaremos a manifestação verbal in natura, respeitando
os trechos das falas utilizadas como UCE na formação das classes, de acordo com o
ALCESTE (ANEXO B). Entendemos que esse ir e vir, entre as classes geradas pelo
programa, o sistema categorial adotado e as entrevistas semi-estruturadas são de fundamental
importância na simbologia, significados e significações imbricados no modo particular e
singular de interpretar o contexto biopsicosocal em que estão inseridos os sujeitos da
pesquisa. Dessa forma, Arruda (2007) afirma que o estudo sobre representações passa pela
valorização dos saberes do sentido comum, das críticas de posturas ideológicas,
ressignificações das situações de vidas, postas em perspectiva de uma análise dos contextos
da ação. Da mesma maneira, cada sujeito aqui citado, receberá o codinome escolhido pelo
mesmo no momento do preenchimento do questionário estruturado (APÊNDICE C), ou seja,
cada participante se auto-denominou e aqui será respeitado esse nome.
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Procedemos às análises, iniciando pela caracterização dos enfermeiros
participantes deste estudo, seguida por cada uma das categorias de acordo com a
hierarquização estabelecidas pelos pesquisadores.

4.1 Conhecendo os Enfermeiros Participantes
Não estou perguntando o que você faz, mas quem você é. O que
está na sua essência, por trás da sua maquiagem social.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Não fugindo à construção histórica da profissão da enfermagem, o perfil dos
enfermeiros participantes dessa pesquisa é predominantemente de mulheres, com 90,9% de
freqüência deste sexo. A faixa etária que a maioria se enquadra está entre 30 e 39 anos,
conforme o Gráfico 1 abaixo, o que demonstra um grupo jovem de profissionais,
possivelmente uma tendência da atualidade uma vez que a escolha pela profissão no momento
do vestibular passou a primeira opção, não mais a segunda ou terceira como percebida em
outros momentos relatados inclusive por Vieira (2002).
Percebemos que 59,1% são provedores parciais de sua casa (Gráfico 2) o que pode
ocorrer devido aos salários pagos por instituições federais que permitem o sustento pessoal e
familiar dos seus funcionários. Quanto ao tempo de exercício profissional, 54,5% estão entre
10 a 19 anos de conclusão do curso (Gráfico 3), embora somente 50% possuam especialização
(Gráfico 4). Chamou-nos a atenção o fato de 36,4% dos participantes possuírem somente a
graduação, embora o funcionalismo público federal receba bonificações salariais para cada
curso ou titulação que alcançar.
A faixa salarial de 63,6% desses enfermeiros está acima de 4,5 salários mínimos3
(Gráfico 5) o que pode justificar 40,9% dos profissionais terem vínculo somente com o
HUOL e 50% terem somente mais um vínculo empregatício (Gráfico 6), o que não significa
dizer que eles não possuam outras atividades informais como a docência, consultoria,
prestação de serviços entre outros. Esse vínculo exclusivo ou, no máximo, duplo, não
representa bem a realidade da profissão que, normalmente, devido aos maus salários e más
condições para o exercício profissional nas instituições particulares, municipais e estaduais
estimula o enfermeiro a assumir três ou mais vínculos para manter um padrão econômico
aceitável para eles.

3

Consideramos o salário mínimo atual de R$ 415,00.
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Gráfico 1. Caracterização dos participantes de acordo com a Faixa Etária

23%

23%
20 - 29a
30 - 39a
40 - 49a
54%

Fonte: ALCESTE. Natal, RN, 2008.

Gráfico 2. Caracterização dos participantes de acordo com a
sua participação financeira na manutenção domiciliar

Fonte: ALCESTE. Natal, RN, 2008.

Gráfico 3. Caracterização dos participantes de acordo com o Tempo de Graduação

Fonte: ALCESTE. Natal, RN, 2008.
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Gráfico 4. Caracterização dos participantes de acordo com a Titulação

Fonte: ALCESTE. Natal, RN, 2008.

Gráfico 5. Caracterização dos participantes de acordo com a Faixa Salarial

Fonte: ALCESTE. Natal, RN, 2008.

Gráfico 6. Caracterização dos participantes de acordo com o Nº de Vínculos Empregatícios

Fonte: ALCESTE. Natal, RN, 2008.
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É comum os profissionais da área de saúde acumularem empregos para perfazerem
o salário que eles julgam condizente com o exercício laboral, porém, isso acarreta em
desgastes de vários aspectos, tanto físicos, quanto emocionais, sociais, de relações
interpessoais, alterações dos ciclos circadianos, dentre outros. Os próprios participantes desse
estudo alertaram para a abdicação de um vínculo laboral para conseguirem ter um convívio
social de melhor qualidade como nas fala a seguir.

Tem gente que diz ah, eu ganho bem, mas é porque tem 4 empregos, 3 empregos então
é porque não ganha bem. Se ganhasse bem você só trabalharia em um. Quem trabalha
em dois, como eu já trabalhei, você não vive. Eu tenho que ter só um emprego que é
pra poder viver. Qualquer outro profissional só tem um, porque que só a área de saúde
tem 3, 4, 5, 6, entendeu?
GIRASSOL

Assim como alguns declararam a abdicação da vida social para poder atender às
necessidades laborais, como nessa fala:

[...] é como eu digo a questão da gente trabalhar de segunda a segunda, entra ano sai
ano, feriado, final de semana, férias. Isso também nos priva, é um outro sofrimento
que eu identifico, do convívio social e muitas vezes do convívio familiar. Então,
habitualmente a gente vê muitos problemas de relacionamento de profissionais de
saúde em sua casa. A gente [...] não vive outras coisas também importantes da vida. Eu
sinto também essa privação [...].
PRAIANO

Embora haja essa grande dificuldade de relacionamento social, imposto pelas
rotinas profissionais, percebemos que 63,6% dos enfermeiros são casados (quase nenhum dos
cônjuges é da área de saúde como constatado informamelnte no diário de campo), 18,2% são
solteiros e os 18,2% restantes são divorciados, viúvos ou separados. Todos se queixaram das
dificuldades em manter uma vida familiar e social estabilizada devido às rotinas do exercício
profissional com prejuízo em sua movimentação social, especialmente nos finais de semana,
feriados, festas nacionais (Natal e Ano Novo, por exemplo) e mesmo nos dias de folga dos
profissionais que foram, por alguma razão, chamados ao hospital em várias ocasiões para
solucionar problemas.

[...] eu realmente tento relaxar e esquecer que existe trabalho, totalmente me
desligar daqui, quando não ligam daqui me chamando para resolver problemas que não
podem esperar.
GIRASSOL
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[...] por ser a única enfermeira da unidade eu termino sendo solicitada. AÇÃO

Observamos que em 40,9% dos enfermeiros a maternidade e a paternidade estão
ausentes de suas vidas, o que pode ser resultado dessa irregularidade da disponibilidade
pessoal do profissional para se comprometer com a responsabilidade da criação de filhos. Dos
demais participantes, 27,3% relataram ter somente um filho, bem como igual porcentagem
possuem dois filhos e 4,5% três filhos. Dados do IBGE indicam uma redução do núcleo
familiar, nesse sentido, os sujeitos pesquisados refletem esta nova tendência do encolhimento
das famílias brasileiras. Nas conversas informais, que fizeram parte das anotações no diário de
campo, os enfermeiros que possuem filhos relatam a dificuldade que é exercer o papel de
pai/mãe/educador e assumir os compromissos da profissão, alguns inclusive permitem que sua
prole esteja sob os cuidados dos avós, normalmente maternos, na tentativa de suprir a sua
própria ausência.
Quando eu me separei eles vieram me ajudar, vieram ficar comigo, porque aí eu posso
trabalhar tranqüila porque eu sei que eles estão lá na supervisão de minhas filhas.
ENFACOMAMOR

[...] eu saio de casa mas meus filhos ficaram em casa com a babá, esperando meu
marido chegar, entendeu?
NURSE

4.2. Conhecendo os Conteúdos Simbólicos Apreendidos
A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é
válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz.
(Sigmund Freud)

A partir de agora focaremos a formação do campo representacional constituído
imageticamente pelas figuras geradas pelo ALCESTE, correspondentes à Análise Fatorial por
Correspondência (AFC), onde serão exibidas as classes num plano fatorial e visualizadas em
quadrantes (Figuras 2 e 3). Vale ressaltar que as falas e estórias dos profissionais envolvidos
neste estudo serão mais explicitamente demonstrados quando das discussões de cada categoria
individualmente mais adiante nesta análise.
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As Figuras 2 e 3 mostram um diagrama de quatro quadrantes, constituídos pelo
eixo horizontal, a abscissa x e o eixo vertical, a abscissa y. Inferimos, de acordo com a teoria
dos quadrantes, determinada por Sá (1996), que os elementos participantes da formação do
NC da representação acerca do sofrimento psíquico do profissional enfermeiro no exercício
laboral encontram-se no Quadrante Superior Esquerdo (QSE) por ser composto pelas UCEs
de maior importância na construção da RS. Desse mesmo modo, entendemos que no
Quadrante Inferior Direito (QID) encontram-se os elementos periféricos, por demonstrarem
uma menor influência na formação da representação. Os demais quadrantes, Quadrante
Superior Direito (QSD) e Quadrante Inferior Esquerdo (QIE), representam os elementos
intermediários, uma vez que são os que menos se relacionam com o NC e, portanto, menos
capazes de interferir ou modificá-lo.
O QSE relaciona-se à movimentação interpessoal no processo de trabalho e seu
conjunto semântico está localizado nas UCEs pertencentes às categorias 2 (Antinomia laboral
do enfermeiro) e 3 (Aspectos qualitativos do relacionamento interpessoal). Trazendo, em si, o
NC de toda a RS do sofrimento psíquico dos enfermeiros estudados. Através dos discursos
desses profissionais, percebemos que a sobrecarga de trabalho e a relação interpessoal e
interdisciplinar prejudicadas por não haver continuidade de equipe, uma vez que o hospitalescola conta, em seu quadro de recursos humanos, com a presença de bolsistas e voluntários
que, embora sejam alunos, assumem as mesmas funções que os funcionários concursados e os
terceirizados resultam no desvio da função do enfermeiro que precisa conviver com variadas
funções, inclusive, da competência de outros profissionais, para que a assistência ao
paciente/cliente aconteça, mesmo que de forma precária.
Albuquerque e Giffin (2008/2009) afirmam, embasadas em vários outros autores,
que o neoliberalismo no século XX assume conceitos de flexibilização, precarização e
intensificação do trabalho, enfraquecendo o movimento operário já fortalecido e
incorporando-o num sistema de trocas compensatórias, assumindo o compromisso com a
produtividade e com a qualidade, resultando na necessidade crescente de produzir mais e com
maior qualidade a fim de aumentar o salário o que, por sua vez, gera uma intensificação do
ritmo de trabalho. Em contrapartida, percebemos que muitos empregadores exigem muito dos
profissionais empregados, a fim de aumentar a produção com pouco custo de mão-de-obra, o
que acarreta na sobrecarga de trabalho para os profissionais envolvidos.
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Figura 2. Representação Fatorial da Correlação das entrevistas responsáveis pela distribuição espacial
das categorias analíticas pelo ALCESTE, Natal, RN, 2008

A escassez de mão-de-obra resulta num rodízio constante de profissionais que se
desligam da instituição por não suportarem a sobrecarga de trabalho, além de, no caso dessa
instituição federal, a presença maciça de profissionais contratados que só podem ficar na
função por um curto período de tempo, resultando na ausência de uma equipe coesa que
trabalhe em continuidade em prol da assistência de qualidade ao paciente. Dejours (1992)
alerta que os efeitos da precarização do trabalho têm sido traduzidos muito mais pelo aumento
das alterações psíquicas e psicossomáticas do que pelas manifestações tradicionalmente
avaliadas no campo da saúde ocupacional, como aquelas decorrentes do comportamento, do
estilo de vida, dos riscos e dos acidentes, numa relação causa-efeito, típicas do taylorismofordismo.
Essa terceirização de mão-de-obra foi o principal mecanismo de descentralização
como uma das formas que os serviços de saúde encontraram para amenizarem os impactos da
crise do capitalismo no final do século XX, continuando competitivos e assegurando sua
acumulação financeira, bem como a redução da força de trabalho, hierarquizada segundo
novas formas de articulação entre qualificação-desqualificação. Uma vez que o profissional
de saúde vende a sua força de trabalho para uma empresa, esta passa a determinar todas as
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dimensões de seu trabalho, retribuindo-o por meio de um salário. Portanto, o trabalho tende a
ser mais desqualificado, mais intensificado, mais desgastante e, portanto, mais explorado,
tendo em vista acumular capital para os proprietários ou associados (KUENZER, 2004;
ALBUQUERQUE; GIFFIN, 2008/2009).

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
|
medico+
problem< depoisna
enfermeira+
|
|
|
intensivaunidade+
|
|
equipe+ setor+superior
nunca terapiagrave+ |
|
client+ boa+ . otima.quantidadeexperiencia+
..cheguei |
|
relacionamen.contato ele+ direta maiorianoite+
fizdesde .fique+|
|
bolsista+
com. geral .relacaotranquila
foichorava .comece+
|
paciente+tento
das.modo. equipe_enfer publica
......ela+ |
|
algunsoschega . mistoresidente+prestar expectativa+ .fuir.|
|
sempreprontuario+
passei+queria .iaera|
|
bomfica
troca+
tinhadia+
curso
|
tambeminformacoessozinhaquanto+
|
|
qualidadeservico+ possivel
quando
|
form+ersentidoenfermeiro+ |
concurso+sabia|
|
imagempel+er . conversar realidade+ainda
fazia
+---tem+-----estamateri+--...-.--.buscar-trocarness+---precisoano+ficar-+
|
gente faltacerta. .. . .diante
hoje dissoganhar
|
|
sistemaquer+
deixamuito+|estress+
saudetendo
|
|
profission+voce
.esper+er aluno+
lugar+emprego+
|
|
terarea+ instituicao
fazendo
|
|
recurso+ tenhomao_de_obra
querotrocaria profissaoestudar |
|
psiquico+seu+ dohumano+situacaonov+ vid+erestou
mae+
|
|
lheambiente
|
|
|
trabalhopode+sofrimento+
|
fina+lcima
|
|
acho
aquilo
minha+
|
|
|
gosto
|
|
sinto
semana+irmim
pouca+
sai+daqui
|
isso
|
praia folga filha+deu+|
|
sofr+
coisa+chego saio
marido
|
|
|
valvula
.vou.escapefilho+ |
|
|
demais cas+ermeu
|
|
|
norma+l
|
|
|
chorar
|
|
|
|
|
|
|
+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+

Figura 3. Representação Fatorial da Correlação de UCEs sobre o sofrimento psíquico do profissional enfermeiro
em ambiente hospitalar pelo ALCESTE, Natal, RN, 2008

Num ambiente hospitalar é muito comum o enfermeiro acabar assumindo a função
de outros profissionais, especialmente em horários não comerciais, como, por exemplo, do
assistente social, do fisioterapeuta, do nutricionista e outros. Isso decorre da ausência
constante desses profissionais, uma vez que trabalham com horários estipulados e atividades
pré-determinadas. Portanto, percebemos que aqui cabe a explicação de Codo (1987) quando
argumenta que no capitalismo o trabalho humano é transformado em mercadoria por ter
agregado ao seu valor de uso o valor de troca, ou seja, trabalhos diferentes podem ser trocados
entre si. No entanto, com a igualdade dos trabalhos, eles perdem seu significado individual,
além de serem transformados em preços sempre calculados no ritmo frenético de produção,
ou seja, o mesmo produto deve ser executado no mesmo espaço de tempo por todos os
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profissionais para que todos tenham o mesmo valor da mercadoria, subtraindo a
individualidade e o ritmo de cada um, todos devem ser igualados.

Os profissionais de saúde passaram a vender sua força de trabalho para objetivar um
resultado com o qual, na maioria das vezes, não concordam. Através de seu trabalho,
objetivam um produto que é fruto de sua alienação, de sua própria transformação em
mercadoria e não fruto da coincidência entre a sua subjetividade, a sua consciência e as
condições materiais de existência, no sentido de utopia, de projeto de transformação da
sociedade (KUENZER, 2004, p.243).

Como conseqüência desse processo capitalista, Dejours (1992) afirma que não é o
aparelho psíquico a primeira vítima do sistema, mas, sobretudo, o corpo dócil e disciplinado,
entregue, sem obstáculos, à injunção da organização do trabalho, ao engenheiro de produção e
à direção hierarquizada do comando. Fato que poderemos constatar mais adiante dessa
análise.
O QID relaciona-se aos mecanismos de defesa extra-hospitalares e engloba as
categorias 1 (Processos de trabalho: completude vs incompletude), 6 (Lazer: o outro lado do
processo de trabalho) e 7 (Aspectos geradores de sofrimento no processo de trabalho).
Representando, portanto, os elementos periféricos desta pesquisa.
Inferimos desse quadrante conceitos-chave como a permanência na profissão,
apesar das queixas, por causa da vocação, inclusive sendo utilizada como álibi para uma
dedicação excessiva ao hospital, escondendo o sentimento de fuga da realidade social à qual
não se enquadra; percebemos também a falta de reconhecimento profissional como um dos
aspectos geradores do sofrimento do enfermeiro; a afirmação de que percebe boa
remuneração, porém assume vários vínculos empregatícios e abdica do convívio familiar; a
abdicação do convívio social e familiar está muito presente nesse quadrante.
As contradições nos discursos dos enfermeiros que formam esses elementos da
representação mostram que a falta de estímulo pessoal, a falta de acreditar em si mesmos ou a
falta de perspectivas ratificam as afirmações unânimes de que não trocariam de profissão se
tivessem oportunidade. Embora alguns profissionais admitirem já ter pensado nessa
possibilidade, mas desistiram por não acreditarem que pudessem recomeçar e se sentirem
bons na nova profissão que escolherem, como se julgam na atual.
Podemos cogitar, da interpretação desse quadrante, que, como afirma Lessa (2006)
apud Albuquerque e Giffin (2008/2009), o fato de os indivíduos estarem sendo estimulados a
concorrer contra todos os outros reduz a sociedade a um espaço de disputas. Portanto, as
pessoas se tornam extremamente solitárias, inseguras, angustiadas e estressadas, motivo
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possível pelo qual os enfermeiros pesquisados optam por permanecerem muito tempo no
hospital estudado, mesmo não estando na escala de serviço, abdicando do convívio social. No
estímulo à competitividade, o mais forte triunfa, os outros se agregam como sócios
subalternos ou desaparecem.
Isso é ratificado pelo discurso informal de PIAF que afirma ter necessidade de ser
liderada, que não tem perfil de tomar decisões mas que, por outro lado, julga-se com total
capacidade e competência de ter, sob sua responsabilidade, uma equipe de enfermagem
(técnicos e auxiliares de enfermagem).
As patologias psicossomáticas acontecem em indivíduos cuja estrutura mental
caracteriza-se pela deficiência de defesas, pela incapacidade de sonhar e fantasiar e pela
incapacidade de superar conflitos, sendo mais frágeis frente aos traumatismos que a vida
inevitavelmente provoca. Esses sujeitos apresentam uma ligação particular com a realidade;
são os chamados “realistas” e apresentam uma estrutura mental definida como neurose de
caráter ou neurose de comportamento. A personalidade do profissional é a forma final que
causa as neuroses e descompensações psicóticas do profissional (DEJOURS, 1992; SANTOS
FILHO, 1992, OLIVEIRA 2003).
É através do exercício profissional que as pessoas investem seus esforços,
capacidades e competências inerentes e adquiridas ao longo da vida. Portanto, Tavares (2003)
alerta que o não-reconhecimento do esforço despendido nessa atividade gera mal-estar,
frustração, desvalorização do profissional.
O reconhecimento no trabalho, segundo Oliveira (2003), assume formas de
julgamento pelos atores engajados na gestão da organização através de critérios de utilidade
relacionados à utilidade econômica, técnica ou de contribuição social, como também o de
beleza que apresenta dois aspectos. Um relacionado à conformidade ao trabalho, igualando o
indivíduo frente aos outros. O outro, à originalidade, pela criação de algo novo, peculiar; a
beleza está no estilo próprio e inovador. À medida que o funcionário torna-se valorizado,
segundo Heloani e Capitão (2003), torna-se capaz de responder de forma positiva, com
iniciativa, interesse pessoal, reconhecimento de suas competências e criatividade.
Contrariamente, concordando com Codo (1987), o inverso resulta em desinteresse,
desestímulo e desprezo pelo que ele realiza. Aumentando as probabilidades do surgimento do
sofrimento psíquico uma vez que a perda do significado do trabalho ocasiona ruptura entre a
subjetividade e a objetividade, entre o eu e o mundo, retirando do indivíduo o interesse e o
controle sobre o trabalho. A propósito, quando os profissionais são tratados de acordo com
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suas expectativas, responderão de forma mais favorável e entusiasta. Ao contrário, se forem
tratados como autômatos, responderão como autômatos.
O verdadeiro desenvolvimento profissional depende de algo tão desprezado no
mundo capitalista, a vocação, deixada de lado pelo ser humano moderno por ser pressionado
em direção ao trabalho para ganhar dinheiro, por meio da indução a entrar para o mercado de
trabalho, antes mesmo de estar preparado para definir o caminho a seguir.
Todas as características do trabalho do enfermeiro tornam-se amenizadas quando
se leva em consideração a valorização do exercício profissional executado. Nesse sentido,
Lunardi Filho (1997) afirma que isso é possivelmente reconhecido através das demonstrações
de gratidão, comentários positivos acerca do trabalho realizado e o reconhecimento geral que
resultam em sentimentos de profundo prazer. Em contrapartida, a falta desse reconhecimento
deturpa todo o investimento pessoal do enfermeiro em sua realização profissional.
O trabalho, por ser patogênico, segundo Oliveira (2003), também é responsável
pelo esgotamento de todos os recursos defensivos do trabalhador, permitindo que o
sofrimento continue a provocar uma descompensação do corpo e/ou da mente. Oliveira (2003)
e Chaves (2007) convergem na idéia de que o sofrimento no trabalho prende o profissional em
uma monotonia que o empurra para um sentimento de incapacidade, de incompetência, de
imbecilidade.
A falta de significação do trabalho cria o que Dejours (1992) chama de imagem
narcísica pálida, feia, miserável, originada pela pressão dos colegas para que o mesmo venha
a trabalhar mal, além da falta de reconhecimento profissional. Heloani e Capitão (2003) e
Chaves (2007) reforçam afirmando que esse sofrimento provoca diversas patologias tanto
psíquicas como o burnout (esgotamento profissional) quanto físicas como os distúrbios
osteomusculares.
O QSD relaciona-se ao lócus do processo de trabalho com suas expectativas e
sentimentos. Engloba a categoria 5 (Expectativas, conflitos e sentimentos no processo de
trabalho) e mostra o sofrimento psíquico resultante da decepção dos profissionais por
perceberem a dicotomia entre a teoria (ensino) e a prática (assistência ao paciente),
principalmente por se tratar de um hospital-escola que traz subentendido a junção dessas duas
modalidades em seu cotidiano. Por se tratarem dos EI da RS do sofrimento psíquico dos
enfermeiros estudados, entendemos serem os fatores de mais fácil modificação e que, quando
essa ocorresse, seria capaz de modificar, num intervalo de tempo variável, a influência dos
fatores do NC na gênese do sofrimento psíquico.
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Influenciado pelas expectativas e esperanças, o indivíduo estabelece seus
relacionamentos interpessoais, mobiliza emoções intensas que necessitam ser analisadas em
suas mensagens simbólicas, para que se possa compreender o sentido das ações dos membros
do grupo. E é com essa mobilização subjetiva que o trabalhador transforma o sofrimento a
partir do resgate do sentido do trabalho (TREVISAN, 2005).
Percebemos aqui um reflexo da formação acadêmica ainda fundamentada no
modelo de atenção à saúde ‘procedimento-centrado’. Modelo que tem como principal
compromisso o ato de assistir à saúde de acordo com a produção de procedimentos
compatíveis com os formulários contábeis de financiamento propostos no regime neoliberal.
Dessa forma, resultam profissionais cada vez mais especializados e distanciados, pelos
conteúdos curriculares, do perfil profissional em relação às necessidades da população. “As
principais conseqüências desse modelo de formação são: a produção fragmentada do cuidado
e a baixa capacidade de reflexão sobre a prática profissional” (ALBUQUERQUE; GIFFIN,
2008/2009, p. 520).
É válido chamar a atenção para adoção da política interministerial (ministérios da
Saúde e da Educação), já em vigor em algumas instituições de ensino superior na área de
saúde que traz uma mudança importante na formação desse profissional, pois tem como idéia
central propostas de mudança e aproximação da formação com as necessidades sociais de
saúde. Superando, portanto, históricos paradoxos como cuidados individual-coletivos,
atividades curativo-preventivas e especialista-generalistas, unidades básicas e hospitais.
Finalmente, o QIE relaciona-se aos fatores geradores do sofrimento psíquico
propriamente dito e associa as categorias 4 (Vigilância hospitalar: desafios, silenciamento e
negligência) e 7 (Aspectos geradores de sofrimento no processo de trabalho). Embora aqui
estejam englobadas as estórias criadas pelos enfermeiros (quest_8), percebemos que elas são
reflexos de algo maior, que incomoda mais na formação da RS. Além disso, quando
analisamos as estórias individualmente, percebemos ratificações dos fatores identificados no
NC como principais geradores do sofrimento em estudo.
Explicamos estes achados a partir da situação-panthasia, que difere de fantasia
por ser algo consciente, enquanto este último termo remete à condição de inconsciente. Em
outras palavras, as phantasias dizem respeito à imaginação com atividade psíquica essencial,
podem ser entendidas como a forma com que o indivíduo acredita que as coisas funcionam, o
que nem sempre está de acordo com a realidade, daí ocorrem as frustrações, ansiedades,
sofrimentos entre outros. Por isso as defesas funcionam como protetoras das phantasias.
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Segundo Menzies (1970), pela própria natureza de sua profissão, o enfermeiro
corre um considerável risco de ser invadido por ansiedade incontrolável em função das
atividades e técnicas usadas nos serviços de enfermagem, portanto, adota uma situação de
phantasia, como um mecanismo de defesa. Significativamente o caráter de transitoriedade do
quadrante remete a uma condição suportiva diante dos rearranjos pessoais frente às ameaças
do meio hospitalar. Teoricamente, quando acessamos a phantasia de um ser, estamos
acessando, automaticamente, a de todos do grupo. Porém, a complexidade da mesma varia de
acordo com a história de cada um.
Figueiredo (2006) aborda, em seu artigo, alguns autores que trabalham, definem e
explicam a phantasia, em especial Melaine Klein que, segundo ele, é responsável pela criação
do termo “phantasia inconsciente”. Embora nesse artigo seja abordada como inconsciente,
percebemos que a idéia da phantasia ratifica a idéia abordada por Menzies (1970), ou seja, é
uma representante psíquica dos mecanismos do ego (defesas e introjeções), impulsos e
necessidades. Embora, por ser inconsciente, tem ênfase no caráter imaginativo e não
defensivo.
Há sempre phantasias operando em qualquer atividade somática e psíquica dos
seres humanos. Elas “atestam o poder imaginativo do corpo ‘na direção de’ e ‘em respeito a’
ambientes e seus objetos, bem como a transição desta produção fantasística, estreitamente
associada aos acontecimentos e processos somáticos, às operações mentais mais
desenvolvidas”. Quando essas phantasias ganham um caráter de representação, recebem o
status de realidade e se transformam em crenças, juntamente com o recalcamento, assumem
inúmeras expressões físicas, comportamentais e psíquicas até associadas ao caráter neurótico
(FIGUEIREDO, 2006, p. 127).
Quando uma phantasia é posta em palavras, representada ou simbolizada é
submetida a uma transformação decisiva e não permanece intata e intratável. Porém, mesmo
falada e interpretada, a phantasia inconsciente continua operando e produzindo efeitos isso
porquê, nunca se fala ou se escuta tudo que existe (FIGUEIREDO, 2006, p. 127).
A análise do ALCESTE mostrou que foram responsáveis pela formação desse
quadrante as estórias contadas pelos enfermeiros após a confecção do desenho que
representasse o seu sofrimento psíquico no exercício laboral. Diante da importância dessa
questão nesse quadrante, colocamos todos os desenhos e respectivas estórias no Anexo C,
embora os núcleos semânticos das palavras tenham sido tratados na submissão ao programa
mostrando-nos as RS que os desenhos trazem em si.
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O sofrimento do trabalhador da equipe de saúde apresenta-se também em
decorrência do sofrimento do outro, concordando com Trevisan (2005), principalmente
quando da sua possibilidade em proporcionar alívio a esse sofrimento é limitada pelas
situações de óbito, inexistência de leitos, falta de equipamentos e de medicamentos adequados
para o atendimento dos pacientes resultando no sentimento de impotência para proporcionar
alívio ao sofrimento, à dor do outro, de bem–estar, de salvar o outro da morte, gerando como
conseqüência sentimentos de tristeza, e, portanto, de sofrimento.
Uma vez que as RS são fenômenos complexos, multifacetados e implicam em
muitas dimensões para apreendermos e sobre as quais devemos intervir conjuntamente,
baseamo-nos nas esferas de pertencimento das RS, formuladas por Jodelet (2007) e que
pretendem revelar a constituição das representações do indivíduo ou do grupo localizadas em
espaços concretos da vida cotidiana, de que trata essa pesquisa.
Concordamos com Jodelet (2007) quando afirma que essas três dimensões se
entrecruzam e se combinam na elaboração das RS nos contextos concretos de vida e em
relação com os objetos de relevância significativa para os sujeitos e grupos, uma vez que não
há sujeito isolado, tampouco um pensamento abstraído do contexto do pertencimento que se
dá em forma de relações configurando o espaço público e social. Isto é, as RS estão presentes
nos discursos envolvendo as mensagens e imagens sem distanciamento entre o sujeito e o
objeto sendo a realidade reapropriada e reconstruída pelos indivíduos através do seu sistema
cognitivo influenciado pelos valores, crenças, contexto social e ideológico.
Segundo essa teoria, as RS devem ser estudadas através da articulação de
elementos afetivos, mentais e sociais, integrando a cognição, linguagem e comunicação
através das três esferas de pertencimento, que são a subjetividade, a inter-subjetividade e a
trans-subjetividade (Figura 4) e que serão apresentadas e discutidas a seguir já
contextualizadas no objeto desta pesquisa.
Abordar a perspectiva da subjetividade implica na concepção de ator social ativo
e inscrito socialmente, o que remete-nos a dois aspectos da vida cotidiana que se desenvolvem
num contexto social. O primeiro aspecto abrange “a participação em uma rede de interações
com os outros, através da comunicação social”. O segundo abrange o pertencimento social à
posição na estrutura social, à inserção nos grupos sociais e culturais que definem a identidade
e o entorno onde se desenvolvem as relações sociais no espaço individual e público que
enreda os atores (JODELET, 2007, p.61).
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Não há indivíduo isolado

Não há pensamento desencarnado
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Figura 4. As esferas de pertencimento das representações sociais de acordo com Jodelet.
Fonte: Jodelet (2007, p. 60)

De acordo com essa teoria, a noção de subjetividade respeita os processos através
dos quais os sujeitos se apropriam e constroem as representações. Estes processos podem ser
do tipo cognitivo, emocional ou depender de uma experiência particular que inclui uma ação
no mundo e remetem aos estados de sujeição. Portanto, ainda corroborando com Jodelet
(2007, p.62), as representações que o indivíduo faz como seu produto ou aquelas a que ele
adere, seja por passividade, seja por pressão da tradição ou influências sociais, não estão
isoladas e soltas no ar. Antes de qualquer coisa, o indivíduo participa do mundo por estar
encarnado (em carne) e o seu “universo simbólico é incorporado na vivência, através do
habitus”.
Como essa encarnação do pensamento nos remete a integrar à análise das RS o
jogo das emoções, dos afetos, dos sentimentos, dos desejos, do imaginário e dos fatores
identitários (JODELET, 2007, p.62) inferimos que o QSE, o mesmo que comporta os
elementos do NC, demonstra essa relação de subjetividade dos participantes entre si e com os
outros.
No contexto capitalista, as subjetividades se constroem no imediatismo, no
efêmero, no fragmentário, na produção de certo prazo e na insensibilidade inerente à atuais
relações sociais, reificando o presente e investindo na destruição gradual de vínculos entre os
sujeitos (ALBUQUERQUE; GIFFIN, 2008/2009). Dessa forma, entendemos os discursos dos
participantes que abordam a dificuldade de relacionamentos interpessoais, seja pela
hegemonia da classe médica, seja pela falta de compromisso dos colegas de profissão que ou
são contratados temporários ou têm o vínculo federal estável de serem concursados, em
qualquer uma dessas situações ocorre o desinvestimento profissional.
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Na esfera da intersubjetividade encontram-se as “situações que, em um dado
contexto, contribuem ao estabelecimento das representações partilhadas”. Essa esfera
“permite identificar as dimensões das representações que são elaboradas na interação entre
indivíduos, apontando, particularmente, as elaborações negociadas ou estabelecidas em
comum na comunicação verbal direta” (JODELET, 2007, p. 62). Dessa forma, entendemos
que o QSD, um dos que compõem os EI, está inserido nessa esfera o que significa dizer que,
nessa relação dialógica, são construídos saberes, informações, (re)significações são
desenvolvidas pelo senso comum e divergências podem ser resolvidas.
Por fim, na terceira esfera, da trans-subjetividade, existem elementos que
atravessam as outras duas esferas de elaboração das RS, pois ela “domina tanto os indivíduos
quanto os contextos de interação e os sistemas de construção discursiva e intersubjetiva”
(JODELET, 2007, p. 63), caracteriza-se pelos modos de pensar e de agir das pessoas
repassados pelas normas e valores culturais..
A esfera trans-subjetiva, pertencente ao espaço social e público, apresenta as
representações atribuídas a diversas fontes como a difusão através das mídias de comunicação
de massa, os quadros impostos pelo funcionamento institucional, as pressões ideológicas, os
constrangimentos exercidos pela estruturação das relações sociais e de poder (JODELET,
2007, p. 63). Por essas razões, entendemos que o QIE insere-se nessa dimensão das RS e,
portanto, a representação gráfica do sofrimento (estórias) e a identificação deste no ambiente
hospitalar são responsáveis pela orientação das práticas coletivas e se apresentam de forma
consolidada servindo de cenário para o partilhamento das RS.
Entendendo que as RS do senso comum, consensual, funcionam para a
familiarização de um objeto, é esperado que, após o conhecimento do mesmo, ocorra o
julgamento seguido do posicionamento que estabelece o comportamento do grupo em relação
ao mesmo. Toda representação gera atitudes que, por sua vez, geram novas representações até
a formação da ideologia consensual seja partilhada pelo grupo.
As RS se recolocam nessas três dimensões e, através das mesmas, permite isolar
diferentes níveis ou tipos de intervenção, como sugere Jodelet (2007, p. 70) que, na dimensão
da subjetividade pode-se realizar um apoio terapêutico, na de intersubjetividade, reuniões de
grupo para pacificar as relações e melhorar na colaboração e na dimensão da transsubjetividade, “uma discussão direta e uma confrontação entre os atores para romper as
normas implícitas, os modelos de hierarquização e os modelos de prática”.
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Após a discussão da AFC onde foram mostrados e explicados os quadrantes,
entendemos que se faz necessário abordar cada categoria isoladamente para que auxilie em
um melhor entendimento dos resultados obtidos nesta pesquisa, como mostradas a seguir.

4.3 Processo de Trabalho: completude vs. Incompletude – Categoria 1
A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças,
do que nos nossos bolsos.
(Arthur Schopenhauer)

Essa categoria reflete uma grande dissonância cognitiva, cuja teoria de Len
Festinger não nos aprofundaremos, mas justificamos seu enquadramento aqui uma vez que a
mesma afirma que a dissonância ocorre da contradição entre cognições, crenças,
conhecimentos sobre o ambiente e sobre as próprias ações e sentimentos. Ou seja, captamos
nessa categoria afirmações incompatíveis com as ações, com as crenças e até com os outros
discursos no decorrer da entrevista e da produção gráfica, não sendo coincidência que essa
categoria traz os fatores propriamente ditos causadores do sofrimento psíquico.
Aqui aparecem como principais núcleos semânticos ‘emprego’, ‘fazendo’, ‘gosto’,
‘preciso’, ‘profissão’, ‘sinto’, ‘trabalhar’ que refletem o contexto das condições laborais, o
contexto do sofrimento psíquico causado pelo exercício profissional, uma vez que os
enfermeiros se consideram mal remunerados, como nessa fala abaixo:

E a parte financeira, assim, vou esperar alguma outra coisa para ganhar um
complemento no que eu estou tendo agora, pra gente viver bem mais aliviado,
aproveitar mais a vida, viajar, essas coisas, sabe?
BRANQUINHA

Ao mesmo tempo que Anita, que percebe a mesma faixa salarial desta acima,
afirma que está muito satisfeita com a remuneração salarial, porém no contexto das conversas
informais registradas no diário de campo, relata que tem mais dois vínculos empregatícios
sendo um deles como professora de uma faculdade particular do município de Natal. O
próprio D-E dessa participante, cujo título é “a separação entre o coração e a profissão”,
mostra o seu sofrimento causado pela dificuldade em manter o equilíbrio entre a vida pessoal
e a profissional, embora ambas, sem eu julgamento, sejam vividas de forma completa e
eficiente, uma vez que ela afirma ser boa em tudo a que se propõe, como mostra o extrato
abaixo:
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é uma ponte que está atravessando um rio bem largo que é o que separa o que eu gosto
[casa], vamos dizer assim, meu apoio, meu lado emocional, meus filhos, minha casa. E
aqui, minha profissão, do outro lado. Então, essas duas coisas são muito importantes
pra mim e é difícil equilibrar, pra deixar as duas no mesmo nível de importância, em
equilíbrio. E eu vivo nessa ponte, pra lá e pra cá. Quando eu estou aqui eu sou boa e
quando eu estou aqui também sou boa. A passagem é o que me gera sofrimento.
ANITA

Nessa categoria também percebemos a repetição do discurso pelo senso comum no
intuito de convencer a quem está ouvindo acerca da não mudança de profissão pelo fato dos
enfermeiros não se perceberem fazendo parte de outra atividade. Mas, inferimos que essa
insegurança no recomeço decorre de um mecanismo adaptativo à situação que os próprios
participantes identificam como geradoras de sofrimento. Como vemos a seguir:

[...] eu sou útil, eu não sei se seria útil em outra profissão, aqui eu sei o que eu estou
fazendo. [...] estar aqui trabalhando no hospital o dia todinho, [...] se eu estivesse em
casa estaria lavando pratos, eu prefiro estar aqui porque aqui eu me sinto bem, eu
nem lembro que tenho casa e tenho filhos.
PIAF

Por outro lado, percebemos discursos apaixonados de enfermeiros por se sentirem
valorizados e estimulados. Vemos exemplificada a importância, como já abordamos na
literatura, do reconhecimento no exercício profissional.

Eu não tenho vontade, vou ser bem sincera, estou falando pra você como se fosse meu
travesseiro, de parar o que eu conquistei até hoje, porque é uma história de vida, eu
não estou apenas medindo quanto eu ganho hoje e o que eu já consegui e vou almejar
ainda, não. Eu acho que eu já consegui muita coisa, é uma história. Se eu for parar pra
crescer em outra coisa, eu vou crescer paralelamente, eu não vou crescer como eu
estou aqui. Tenho muitas realizações, ainda, dentro da minha profissão [...], eu tenho
muito pra contribuir com a saúde pública dentro do hospital, que é um desafio muito
maior do que quem está lá fora [atenção básica].
INTEGRALIDADE

Enquanto Integralidade faz as afirmações acima, na sua estória, ela afirma ter
como maior fator gerador de seu sofrimento os conflitos na relação com os colegas
enfermeiros gerando falta de reconhecimento de seu trabalho pelos pares, uma vez que ela não
atua diretamente na assistência ao paciente como veremos mais adiante.
O reconhecimento é responsável pelo sentido ao sofrimento e, portanto, na sua
ausência o sofrimento torna-se absurdo, podendo levar à desestabilização da personalidade e à
doença mental (DEJOURS, 2006).
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Eu gostaria que houvesse uma integração maior do enfermeiro com os enfermeiros
dos outros setores. Eles estão muito voltados só para a assistência. Eles acham muito
importante isso aqui [assistência] e, até escutam você, mas essa interação, esse
caminho a percorrer de integração, o enfermeiro é muito voltado para essa questão
de assistência mesmo.
INTEGRALIDADE

Embora, provavelmente, os enfermeiros não tenham consciência de que a
enfermagem caracterize-se por ser um trabalho entrópico, de acordo com Capra (1992), os
discursos mostram o incômodo que o baixo status, o salário inadequado, a rotinização do
trabalho, dentre outros inconvenientes impactam desfavoravelmente no exercício laboral.
O trabalho influencia diretamente na satisfação, motivação, realização do
profissional e, conseqüentemente, na geração de sofrimento através de certos fatores que
Herzberg (1975) agrupou, segundo sua “teoria dos dois fatores”, em dois grupos, os
motivacionais (intrínsecos) e os higiênicos (extrínsecos), tanto pela presença, quanto pela
ausência, sempre levando em consideração a individualidade e os objetivos almejados por
cada um.
[...] eu queria enfermagem aí quando eu tivesse sofrendo ia fazer um pouco de
arquitetura, jardim, eu gosto de fazer jardim. Aí, quando tivesse tudo bem, voltava de
novo. Aí, no outro dia já ia para a comida, fazia uma macarronada, alguma coisa assim.
MARACUJÁ

4.4 Antinomia Laboral do Enfermeiro – Categoria 2
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da
própria história.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Para Marková (2006), embora qualquer objeto possa ser objeto duma
representação social, pelos menos teoricamente, só aqueles que suscitam perplexidade ou
preocupação no grupo de pertença, têm o poder de mobilizar qualquer ação social,
conhecimento social, ativando a forma antinomínica de pensar característica da dialogicidade.
Essa categoria apresenta como principais núcleos semânticos ‘cliente’, ‘problema’,
‘enfermaria’, ‘enfermeiro’, ‘assistência’, ‘noite’ que refletem o contexto das condições
laborais contraditórias, a partir das quais inferimos velar um sofrimento psíquico em
decorrência dos discursos não incorporarem, de forma efetiva, o exercício profissional do
enfermeiro, havendo uma dissociação entre o dizer e o fazer.
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[...] eu acho que [minha assistência] não chegaria a ótima porque a gente fica tão
presa a coisas pra fazer o serviço andar, que prejudica sua assistência direta ao
paciente, entendeu? Você fica preso em problemas que não eram pra o enfermeiro
resolver, era pra um burocrata, que o setor não tem, pra fazer o setor funcionar. Pra
quê? Pra o enfermeiro prestar a assistência direta ao paciente. Aí quem fica
prestando essa assistência ao paciente são os técnicos de enfermagem.
LORENA

Então, aí a gente já chega na enfermaria com as mãos na cabeça, já chega estressado.
Porque você nem chega e assim, a maioria das vezes, o que cabe à gente até dá pra
resolver, mas 80% dos problemas não são para o enfermeiro resolver. A gente faz
porque acaba com pena daquele paciente que está ali, que não vai ter quem faça ou vai
ficar em falta [...].
SANTOS

A sobrecarga de tarefas que não são de obrigação do enfermeiro, mas que estão
ligados à viabilização da assistência ao paciente, ocupam a maior parte do tempo deste
profissional que se vê obrigado a delegar ao seu subalterno, o técnico em enfermagem, suas
funções, deturpando a imagem social da profissão. Resultando no estereótipo de que o
enfermeiro é um executador de prescrições médicas, pois, como vemos no cotidiano
profissional, são prescrições que deveriam fazer parte da Sistematização da Assistência de
Enfermagem sendo realizadas pelos médicos, como a verificação dos sinais vitais, troca de
curativo (muitas vezes sem nem estarem cientes da evolução da lesão), mudança de decúbito
entre outras.
A fala abaixo mostra exatamente essa inversão de papéis a que o enfermeiro se vê
obrigado a fazer para ter um setor funcionante:

Ai quem fica prestando essa assistência direta ao paciente são os técnicos de
enfermagem. [...] Fica sempre aquela visão de que enfermeiro é só pra mandar.
Enfermeiro é só “birô”, é só pra escrever, é só pra mandar, é só pra resolver
problemas burocráticos. Então isso é péssimo pra o enfermeiro né? Porque o
enfermeiro não estudou nada de burocrático. Ele estudou, eu, você e todos os outros
enfermeiros, estudamos como prestar assistência ao paciente.
LORENA

A maioria dos temas abordados nos desenhos mostra o sofrimento do enfermeiro
decorrente das condições precárias de trabalho, resultando no desvio da função do mesmo,
comprometendo a qualidade da assistência prestada ao paciente/cliente como mostrado a
seguir:
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É árduo [o trabalho], a gente enfrenta muitas batalhas, em relação às condições de
trabalho, condições insalubres. Mas, de pouquinho em pouquinho, no momento em que
eu tenho meu compromisso, eu enfermeira, no meu setor, eu vejo que eu consigo fazer
aos pouquinhos.
PIMPOLHO

Eu estou acorrentada a uma estrutura antiga, que não me valoriza, com paradigmas
antigos. Dentro de todos os novos, do que eu li, do que eu sei, eu não consigo dar uma
assistência adequada a ninguém.
AÇÃO

Porque a gente fica lutando com a falta material, quando a gente transforma os
problemas é que o paciente tem assistência e não morre. Então, é como se aquilo tudo
que a gente não conseguisse fosse a causa disso [morte].
Maracujá

Por que uma ilusão? Porque todo mundo acha que trabalhar numa instituição pública é
o sonho de todo mundo. Porque deixa de ser um trabalho pra ser um emprego. Mas
isso é uma ilusão porque quando a gente está aqui dentro... realmente que aqui você é
mais seguro, é um emprego federal e tudo, mas a realidade aqui é muito dura.
LORENA

Porque tudo acaba recaindo sobre o enfermeiro, principalmente no noturno, porque
não tem assistente social, nutricionista. Faltou comida, o paciente não quer comer
aquilo, chama o enfermeiro. Querem entrar com colchão, travesseiro, cadeira, chama
o enfermeiro. Tudo acaba em cima do enfermeiro.
FLOR

Pra um trabalhar com a ajuda do outro, porque eu dependo [..] que a central de
material funcione, eu preciso que serviços burocráticos, extras do setor, como agora
você viu, um encaminhamento de autorização que foi encaminhado na quinta-feira
[estávamos já na segunda-feira], que já está autorizado, mas a administração lá em
cima, a diretoria médica, não faz descer pra gente vir agilizar o tratamento do
paciente. Eu preciso procurar saber, mandar alguém ir buscar porque eles não podem
mandar descer.
LORENA

Há a necessidade real do enfermeiro, em seu exercício profissional, ser criativo
para conseguir ampliar o seu poder de resolução e fazer a assistência ao paciente acontecer.
No entanto, de acordo com Lunardi Filho (1997), para a efetivação da criatividade, faz-se
necessário uma organização do trabalho que estimule o pleno desenvolvimento das aptidões
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do profissional, para que o mesmo tenha maior liberdade para rearranjar seu modo operatório
e recorrer a gestos capazes de lhe proporcionar prazer, transformando um trabalho fatigante
em um trabalho equilibrante.
No intuito de maximizar o uso do tempo, concordamos com Kruse (2004) que se
recorre à capitalização do mesmo a fim de dividi-lo o máximo possível para ser investido em
alguma função para alcançar a máxima eficiência através da articulação temporal dos atos, um
em relação aos outros.

Então, às vezes, eu não consigo fazer o máximo que eu queria no plantão, no outro dia
eu saio triste. “Ah, eu poderia ter feito mais isso, poderia ter visto isso, entendeu?”
[...] Mas, de um modo geral, eu sou muito esquematizada com minhas coisas, eu chego
faço isso, faço isso, toda esquematizada então eu consigo cumprir todas as etapas.
Agora, às vezes, quando tem urgência no setor, aí eu não consigo fazer todas as
minhas tarefas. [...] Então, geralmente eu consigo sair e deixar tudo resolvido, no dia
que eu não consigo, isso pra mim gera uma insatisfação.
ANITA

Kruse (2004, p. 93) baseia-se na concepção foucaultiana e acredita que esses
procedimentos organizam o olhar e o pensamento dos enfermeiros fragmentando os pacientes
para que eles sejam vistos como parte de uma série, sem história, sem individualidade,
“passíveis de serem enquadrados, classificados, coordenados, enfim, corpos frios”.
Essa mesma autora acredita que esse disciplinamento dos enfermeiros é utilizado
como instrumento de disciplina que estabelece um tempo, uma ordem e um ritmo para o
trabalho que é organizado por atividades regulares e comandos de forma a anular as
distrações. Ocorre o treinamento do corpo do profissional para que fique aplicado durante as
atividades. Isso se perpetua até hoje por produzir resultados efetivos e de forma econômica.
Para Menzies (1970), é feito um trabalho psicológico para qualquer indivíduo
numa dada profissão que lida com gente. Estabelece-se o desenvolvimento do distanciamento
profissional adequado. O profissional deve aprender a controlar seus sentimentos, refrear um
envolvimento excessivo, evitar identificações perturbadoras, manter sua independência
profissional contra a manipulação e a solicitação para um comportamento não profissional.
Dessa forma, o enfermeiro no contexto hospitalar opera em forma de um distanciamento e a
negação dos seus sentimentos. Isso é muito bem representado no fragmento da estória abaixo,
intitulada “o sofrimento contido” onde mostra que o sofrimento do profissional deve ser
velado para não desamparar o paciente.
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Esse personagem, com choro, porque muitas vezes você não pode nem exteriorizar
aquele sofrimento porque tem aquela criatura que olha pra você e você é o porto
seguro dela, que é o paciente. Então você não pode... você sofre calado.
BRANQUINHA

4.5 Aspectos Qualitativos do Relacionamento Interpessoal – Categoria 3
Ninguém é uma ilha física, psíquica e social dentro da
humanidade. Todos somos influenciados pelos outros. Todos
nossos atos, quer sejam conscientes ou inconscientes, quer sejam
atitudes construtivas ou destrutivas, alteram os acontecimentos e
o desenvolvimento da própria humanidade.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Essa categoria apresenta como principais núcleos semânticos os vocábulos
‘equipe’,

‘problema’,

‘bolsista’, ‘contato’,

‘médico’,

‘qualidade’, ‘relacionamento’,

‘residente’, ‘tranqüila’ que refletem as relações interpessoais características do trabalho
interdisciplinar em que se insere o serviço em ambiente hospitalar. Embora tenhamos
questionado acerca da qualidade dos relacionamentos e as respostas, de um modo geral,
tenham mostrado bons relacionamentos, esta categoria caracteriza-se, primordialmente, pelos
conflitos gerados desta relação.
Percebemos o motivo dessa categoria fazer parte do núcleo central quando vemos
a angústia, o mal-estar que os relacionamentos interpessoais e intersetoriais causam nos
enfermeiros pelo desgaste que resulta da manutenção dessas relações. Aspecto também muito
abordado nos D-E como os exemplos abaixo:

[...] são dois bonecos afins, eles estão unidos pelas mãos no sentido de que, pelo menos
assim..., afora toda a dificuldade que a gente tenha, a gente entenda que é necessária
a solidariedade profissional. Do mesmo jeito que a gente esteja assim para resolver e
ajudar o paciente como também a gente esteja junto para se solidarizar com o
sofrimento do próprio colega.
PRAIANO

[...] eles [outros enfermeiros] estão muito voltados só pra quem trabalha com a
assistência, eles estão no mesmo barco e eu não to, eu acho que eu to meio excluída
desse barco. Eu to um pouco excluída desse grupo, enquanto que, se eles sentirem o
quanto eu posso ajudar, até naqueles trabalhos que eles estão ali eu posso facilitar o
trabalho deles, assim como eles podem facilitar o meu.
INTEGRALIDADE
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[...] aqui dentro [hospital], a gente tem que se proteger dos problemas psíquicos,
angústia e tudo, mas a gente fala. A gente fala, a gente devia se pôr dentro de uma
redoma assim, se isolar das situações e deixar os problemas virem e voltarem, pra
gente não se envolver. A gente acaba vivendo, dentro da nossa redoma, com os nossos
problemas sem poder também exteriorizar e tendo que conviver com os nossos
problemas além de conviver com os problemas dos outros.
ANGÚSTIA

Esses conflitos interpessoais se referem tanto aos relacionamentos com os
profissionais das outras categorias, em especial a médica, quanto aos próprios colegas da
equipe de enfermagem.

Por mais que eles ainda sejam estudantes, eles funcionam, às vezes, como elo entre a
gente e o preceptor. Que o preceptor às vezes é até arrogante aí isso dificulta o
cuidado do paciente. Quem sai perdendo nessa história é o paciente, né?
MARACUJÁ

Agora, eu tenho buscado esse relacionamento bom. Você não pode chegar e dizer “ah
fulano colabora mais com o meu serviço”, porque uma coisa eu vou lhe dizer, tem
enfermeiro que colabora mais e tem enfermeiro que colabora menos, mas assim como
tem residentes que colaboram mais e residentes que colaboram menos. Então, não é “o
enfermeiro”, eu acho que é a forma como você vai analisando, vai buscando esse
relacionamento, pessoas são diferentes, não é?
INTEGRALIDADE

Salientamos que, na significação da relação homem-conteúdo do trabalho, Dejours
(1992) considera dois componentes. Um conteúdo significativo em relação ao sujeito,
subjetivo que se inscreve através da dificuldade prática da tarefa, de significação da tarefa
acabada, ou seja, a noção que contém ao mesmo tempo a idéia de evolução pessoal e de
aperfeiçoamento e do estatuto social implicitamente ligado ao posto de trabalho determinado.
Outro, conteúdo significativo em relação ao objeto, objetivo que diz respeito à história pessoal
do sujeito que é única. Quando o progresso e o avanço dessa relação são bloqueados por
algum motivo ou circunstância, observa-se a incidência do sofrimento. Podemos perceber que
até os enfermeiros estudados crêem nisso, mesmo sem o conhecimento dessa teoria, uma vez
que o desenho de “A chuva” mostra, metaforicamente, que só o “trabalho de formiguinhas”,
ou seja, o trabalho mútuo dos profissionais pode superar as dificuldades do ambiente de
trabalho, como mostra o excerto a seguir:

94
Aqui, eu coloquei como se fosse uma escadinha e todo mundo ajudando a construir
essa escada, certo? Como se fosse a questão do trabalho em equipe, a importância do
apoio, né? Que faz diminui esse sentimento de impotência diante das dificuldades que
nós enfrentamos, em termos de recursos humanos e materiais. É o melhor que
podemos fazer. E é juntos que nós vamos construindo a assistência que consideramos
de qualidade para melhorar aquele paciente e sua qualidade de vida posterior ao
internamento [...]. O trabalho em equipe proporciona à própria equipe o bem estar, o
ambiente saudável de trabalho, o estímulo pra aquela pessoa trabalhar sempre da
melhor forma, porque você ter outra pessoa que está do lado lhe apoiando, lhe
ajudando. E, diante de todas as dificuldades que existem vocês juntos vão pensar a
melhor forma de fazer pra proporcionar a esse paciente uma melhor qualidade na
assistência e o seu bem-estar.
A CHUVA

Percebemos que em setores fechados como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
e, especialmente, o Centro Cirúrgico (CC), surgem conflitos gerados pelo empoderamento
característico da classe médica que ainda trazem arraigado a idéia histórica de que o
enfermeiro é seu serviçal. Porém, alguns participantes desta pesquisa já percebem a mudança
de postura e de concepção da classe médica diante da categoria de enfermagem, permitindose, inclusive, trocas de experiência e de opiniões quanto às condutas. Como vemos a seguir:

[...] alguns [médicos] são bons porque eles sempre estão nos procurando pra, assim, dá
uma assistência melhor porque sabem que a gente está mais próximo do paciente.
Outros, já tive vários atritos porque quando a gente pega uma prescrição, por
exemplo, e a gente vê que ele suspendeu a medicação ontem e ela já está digitada
novamente, aí a gente procura aquele profissional para saber se ele vai manter ou se
vai suspender novamente e ele nos agride. Eles agridem assim, não fisicamente, mas
assim, “quem é dono da prescrição sou eu e você não tem nada a ver com isso”. PIAF

[...] eu não tenho nenhum problema com relação à equipe médica, não. Principalmente
porque a gente tem maior contato com os residentes, eles estão na fase de
aprendizado também, então existe uma troca de conhecimento. Com os preceptores
também, é muito tranqüilo [relacionamento].
FELICIDADE

Para Santos (1973, p.69), o relacionamento enfermeiro-médico caracteriza-se
como dúbio. De um lado, este reconhece naquele um agente cientificamente preparado e
capacitado, do qual esperam iniciativa e independência nos procedimentos que lhe competem.
Do outro lado, por conotações do passado, esperam submissão, respeito e disciplina. Porém,
não existe, formalmente, essa relação de subordinação entre enfermeiro e médico, no sentido
ético-legal do termo. Esse relacionamento conflituoso pode ser mais intenso em setores
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fechados como mostrado na estória abaixo, com o título bem sugestivo de “a enfermeira e
seus algozes”, onde os algozes são a metáfora usada para se referir aos médicos que trabalham
no setor.

Então aqui [desenho] é a coisa que mais acontece aqui: a enfermeira acuada num canto
de parede e 500 mil pessoas com suas queixas, reclamações e problemas. É porque eu
não sei fazer o dedinho [das outras pessoas] apontando assim, sabe? Então assim, isso
é uma das coisas que mais me angustia. Eu estou criando esse mecanismo de defesa,
de dizer “ei, você quer dizer isso pra quem? É pra doutor fulano, só um instantinho”.
Vou lá e chamo o doutor, entendeu? [...]Não quero me meter nos problemas de vocês”
[médicos]. E vou me meter, numa urgência, vou atrás.
IRMÃ

É evidente, em todos os depoimentos dos enfermeiros, a fragilidade estabelecida
na relação interdisciplinar por se tratar de equipes, tanto a médica quanto a de enfermagem,
com ampla rotatividade por serem compostas por residentes, bolsistas e voluntários que, por
sua vez, embora não sejam profissionais, atuam como tal. Resultam, dessa relação, os
inconvenientes da falta de continuidade na assistência, sofrimento psíquico do enfermeiro e,
em contraste, a aceitação por entenderem que é uma oportunidade de formação de mão-deobra qualificada, embora não usufruam desse profissional qualificado, uma vez que, após o
estágio, essas pessoas procuram um vínculo empregatício com melhor rendimento financeiro.

Aqui no Onofre fica um pouco difícil pela rotatividade. A gente trabalha mais com
bolsista, técnico de enfermagem.
BRANQUINHA

Em se tratando de hospital escola a gente tem uma rotatividade muito grande de
profissionais da área de saúde, né? Tanto o pessoal técnico, que a gente trabalha
muito com bolsistas e voluntários na área de enfermagem. Também da parte médica,
como a gente trabalha muito com residentes, então hoje eles atuam de uma forma,
amanhã atuam de outra forma. Então a rotatividade atrapalha muito.
ESTRELA

[...] é um problema essa rotatividade grande dos funcionários, mas a gente se sente
útil porque está preparando essas pessoas também. Então, ao mesmo tempo que esses
funcionários, digamos, esses bolsistas e voluntários eles atrapalham o andamento da
assistência, mas a gente está ensinando isso a essas pessoas, então estamos treinando
essas pessoas.
ESTRELA
[...] por sempre ter uma rotatividade muito grande no meu setor, leva um pouco de
sofrimento sim, mas não tão grande.
PACIÊNCIA
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Então, às vezes, por você está estressada por vários outros fatores que eu comentei,
por causa do serviço, da atividade do setor que é muito dinâmico, é uma rotatividade
muito alta, você acaba não se dando conta que você está cobrando da sua equipe algo
que eles ainda não têm condições de fazer. Então, isso gera conflitos, isso gera
críticas por parte deles, de não aceitação.
BORBOLETA

Segundo Stacciarini et al. (2002), outro ponto gerador de conflitos para os
enfermeiros diz respeito ao relacionamento com a hegemônica categoria médica resultando
num desnível sócio-econômico entre as categorias e o não reconhecimento daqueles por essa,
mesmo sabendo que freqüentemente ambos possuem a mesma origem de classe social e um
nível de escolaridade semelhante. Porém, comumente, cabe ao enfermeiro uma posição
subordinada em relação ao médico, gerando dominação simbólica daquele e indefinição dos
seus serviços prestados.
A emancipação do homem reside na capacidade dele articular a prática e a teoria
na construção do seu espaço vital a partir de suas necessidades, aspirações, desejos e ilusões
(TAVARES, 2003). Portanto, para Dejours (1992), quando um trabalhador não consegue se
adaptar às pressões do cotidiano do trabalho resulta numa progressiva rotatividade de
funcionários, faltas ao trabalho e afastamentos para tratamentos médicos, porque o sofrimento
mental e a fadiga são proibidos de se manifestarem no ambiente profissional, assim somente a
doença física é admitida.
Porém, a contradição entre o que se espera dele e o que lhe dão condições de
realizar identifica um dilema. Sobre esta questão, Nakamae (1987) afirma que o enfermeiro
situa-se entre o prestar cuidado direto ao cliente e as funções de chefia e supervisão. Desse
movimento, dissocia-se a teoria da prática na medida em que o cuidado com o cliente não é
fruto de uma reflexão profunda.
Para Heloani e Capitão (2003), o trabalho é um regulador social fundamentado na
subjetividade humana. Quando a produtividade exclui o sujeito podem ocorrer situações de
reatualização e disseminação das práticas agressivas nas relações entre os pares, o que gera
indiferença ao sofrimento do outro e naturalização dos desmandos administrativos, bem como
fragmentação dos laços afetivos, aumento do individualismo, sensação de inutilidade,
acompanhada de progressiva deterioração identitária, falta de prazer, demissão forçada e
sensação de esvaziamento.
Outro ponto de conflito importante, citado pelos enfermeiros, é a dificuldade da
presença efetiva do médico plantonista (turno noturno) que, em várias situações, demonstra
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entender o enfermeiro como seu secretário e, portanto, responsável por levar e trazer o
prontuário do paciente até o estar médico para que o mesmo possa medicar. Percebemos aí
uma situação paradoxal porque, embora este profissional considere aquele como seu serviçal,
credita nele a confiança da avaliação do paciente de forma correta e quer fazer as devidas
prescrições de acordo com o que o mesmo afirma.
A outra metade [dos médicos] a gente tem problemas, mas não com relação ao
enfermeiro mesmo. Com relação ao fato deles não quererem assumir o plantão. É...
como é que eu poderia dizer... eles se omitem, de certa forma, de prestar assistência.
Querem resolver tudo de lá do quarto, né? Da sala deles.
NURSE

Às vezes é que a gente encontra um profissional médico que não quer trabalhar da
forma como deve ser, ou seja, assistir o paciente realmente. Quer vir aqui pro plantão
pra dormir, então no momento que a gente chama o médico, numa necessidade, ele fica
querendo trabalhar por telefone, sem vir aqui. Então, tudo isso é um fator
estressante porque eu ter que explicar pro médico que o papel dele é vir avaliar o
paciente pra poder medicar. Então assim, eu acho que, realmente, é um fator que
deixa umas rusgas da enfermagem com a equipe médica [...].
BRANQUINHA

Mas a verdade, assim, com o contato médico eu tenho poucos problemas. Meu maior
problema é quando têm alguns [médicos] que têm má vontade de atender o paciente.
Quer que a gente desça o prontuário pra eles resolverem lá no repouso e isso é
errado. Porque minha informação é verdadeira, mas a carinha do paciente tem que ser
vista pelo médico.
ENFACOMAMOR

O convívio relacional, subjetivo, inter-subjetivo e trans-subjetivo é sempre
carregado de conflitos resultantes das diferenças entre o eu e o outro presentes na
reorganização dos serviços em saúde, pois são seres humanos, permeados pelos contextos biopsico-sócio-político-econômico, dotados de pontos de vista variados, que criam condições
estruturais e dinâmicas para cuidar de outros seres humanos.
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4.6 Vigilância Hospitalar: desafios, silenciamento e negligência –
Categoria 4
Não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz
os homens à felicidade.
(Friedrich Nietzsche)

Essa categoria apresenta como principais núcleos semânticos ‘enfermagem’,
‘ensino’, ‘hospitalar’, ‘imagem’, ‘realidade’, ‘relacionamento’, ‘vigilância’ que captam nas
falas as perspectivas de crescimento profissional no novo rumo que abrange a vigilância em
saúde no ambiente hospitalar, área de valorização para o enfermeiro, embora ainda
indevidamente conhecida.
Percebemos aqui a percepção da necessidade que a enfermagem tem, na
atualidade, de se inserir na nova tendência da vigilância em saúde no âmbito hospitalar que,
traz consigo a necessidade do ensino permanente, da inserção do enfermeiro assistencial para
que ele perceba a importância que o desafio de fazer vigilância hospitalar abrange, como uma
perspectiva real de crescimento pessoal e profissional.

Trabalhar com a vigilância [em hospital] eu acho, que perpassa por questões muito de
sensibilização de outros profissionais. [...] Acho que o aprendizado nessa área de
vigilância envolve-se com o ensino, com pesquisa, trabalhamos em vigilância com
pesquisa. [...] Então eu sinto que preciso avançar muito nesse campo de planejar algo
mais que meu serviço possa contribuir mais ainda porque eu estou inserida num
contexto de ensino.
INTEGRALIDADE

Em contrapartida, entendemos que a abordagem de vigilância também aborda a
vertente de vigília, mostrando os resquícios históricos que permearam a estruturação da
instituição hospitalar. De acordo com Kruse (2004), a disposição espacial dos pacientes na
enfermaria assegura a vigilância constante dos seus atos e interferências.

Hoje não, tanto os médicos como os assistentes sociais, fisioterapeutas, todos vêem a
importância do enfermeiro ali. O enfermeiro estando presente é muito diferente do
enfermeiro não estando.
FLOR
[...] uma outra colega falou assim “puxa, mas na enfermaria não tem enfermeiro?”. Aí
ela quis dizer que na enfermaria que tem enfermeiro, isso [problemas] não acontece,
nas que não tem... não existe enfermaria sem enfermeiro, todas têm enfermeiro, mas
as que têm enfermeiro só no nome, aí tem problemas. E era uma reunião dos
enfermeiros.
GIRASSOL
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Kruse (2004) afirma que essa observação minuciosa produz um saber sobre os
corpos e que os resultados alcançados com essa tecnologia são positivos e, com o
aperfeiçoamento, construíram um saber, as técnicas de enfermagem.
Ainda de acordo com essa autora, se fez necessário o estabelecimento de lugares
próprios para a vigilância dos corpos, a fim de controlar a doença, cura e morte, para anular os
efeitos nocivos das desordens e transmissão de doenças.

[...] quando o cliente chega pra gente é porque, realmente... já passou até da fase de
indicação de vir. Porque aqui é um lugar pra ser... a indicação é pra você ir quando você
ainda está em condições de sair de um quadro grave. Infelizmente, na nossa
instituição, o setor normalmente está cheio, com pacientes crônicos, pacientes
cirúrgicos, e, na maioria das vezes, esses pacientes só chegam pra gente em estado
muito crítico.
BORBOLETA

Esse tipo de vigilância também se estabelece pela organização interna excessiva
estabelecendo o que deve ser escrito, como, com que palavras, com que cor de caneta, qual a
distribuição seqüencial das folhas no prontuário do paciente, em que seqüência as
informações devem ser anotadas.
Porém, os desenhos mostram que essa vigilância também pode ser fator gerador de
sofrimento psíquico, uma vez que a sobrecarga de trabalho, a escassez de mão de obra, o
excesso de pacientes dificultam o alcance desse controle pelo enfermeiro. Como exemplo
mostramos o trecho de um desenho:

São muitos papéis e muitos pacientes, eu querendo chegar perto de cada um e não
tenho tempo porque são poucas pessoas, poucos técnicos, muitos papéis, muitos
prontuários. Isso gera sofrimento.
Flor

É comum nas falas a valorização do ensino como possibilidade de ampliar o
reconhecimento do exercício profissional, especialmente quando se trata de uma área
inovadora ainda excluída pelos enfermeiros assistencialistas:

Eu acho que a gente poderia buscar algo mais no sentido da questão de ensino, da
educação, de sensibilizar mais esses profissionais, até os estudantes que estão
começando, que estão estagiando, do que é o nosso trabalho, do que é a vigilância em
saúde, o que o enfermeiro faz dentro dessa prática nova.
INTEGRALIDADE
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Essa ausência da vigilância, as dificuldades de aproximação com o paciente
resultam numa imagem cultural e social da enfermagem deturpada. Os enfermeiros percebem
que, apesar de todos os eu trabalho, empenho em exercer a profissão e primarem pela
qualidade da assistência ao paciente, muitas vezes fica nos bastidores dificultando que o
mesmo perceba sua atuação incisiva. Porém, essa perspectiva vem sendo reconstruída como
mostramos abaixo:

Eu acho que a enfermagem já tentou constituir um espaço muito bom do que era
antigamente, o que era uma outra visão porque éramos vistas como executadoras.
Hoje somos colaboradoras e participativas, estamos inseridas numa equipe, entende?
Então acho que é uma outra realidade.
PIMPOLHO

Mas essa imagem deturpada do enfermeiro que acaba precisando se afastar da
assistência para poder viabilizá-la também é assimilada pela própria equipe de enfermagem
(técnico e auxiliar) que, regularmente vê seu superior como o profissional que não executa, só
fornece o nome como responsável pelo setor como percebemos na passagem abaixo da
entrevista de Piaf:

Ainda tem muito preconceito conosco, por exemplo, é... eu fui, peguei um óbito, aqui
mesmo, aí eu baixei a cama da paciente, levantei e ajeitei a paciente e passei a manhã
inteira trabalhando junto com a equipe. Tinha uma voluntária que era primeiro dia dela
e, no final, ela fazendo a ocorrência ela perguntou “pôxa a enfermeira nem veio aqui, a
gente passou a manhã todinha e a enfermeira não veio aqui”, ai as meninas fizeram “é
Piaf a enfermeira daqui”, “não, não pode ser que ela tava baixando a cama e levando...”,
ta entendendo? É a visão de que o enfermeiro não faz. PIAF

4.7 Expectativas, Conflitos e Sentimentos no Processo de Trabalho –
Categoria 5
Muitos dos que têm endereço certo passam pela existência sem
nunca percorrer as avenidas do próprio ser. São forasteiros para si
mesmos. Por isso, são incapazes de corrigir suas rotas e superar
suas loucuras.
(Augusto Cury, “O futuro da humanidade”)

Essa categoria apresenta como principais núcleos semânticos ‘expectativa’,
‘faculdade’, ‘hospital’, ‘intensiva’, ‘queria’ que refletem o contexto das expectativas e
perspectivas que os enfermeiros possuíam na época da formatura, a partir das quais resultaram
frustrações e realizações. Essa categoria reflete, também, o sofrimento psíquico em
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decorrência do sofrimento do paciente, resultando na adoção de mecanismos de defesa neste
profissional dissociando o indivíduo como ser complexo do ser corporal, convalescente.
Todos os indivíduos são movidos pela expectativa e a esperança fundada em
supostos direitos, probabilidades ou promessas. As expectativas são influenciadas por
aspectos individuais, particulares e pelo contexto cultural em que está inserida a pessoa. Está
no âmbito dos desejos e preferências individuais e, por isso, sua frustração leva ao sofrimento
de menor amplitude (SANTOS, 1973; DOYAL; GOUGH, 1991), mas ainda assim,
sofrimento.
Influenciado pelas expectativas e esperanças, o indivíduo estabelece seus
relacionamentos interpessoais. Segundo Trevisan (2005), mobilizam emoções intensas que
necessitam ser analisadas em suas mensagens simbólicas, para que se possa compreender o
sentido das ações dos membros do grupo. E é essa mobilização subjetiva que, segundo
Trevisan (2005), o trabalhador transforma o sofrimento, a partir do resgate do sentido do
trabalho. Particularmente para o enfermeiro, esse sentido está voltado para a assistência
prestada ao paciente auxiliando-o na sua recuperação.

É uma paciente que tinha um relacionamento com a equipe muito grande, quando eu
voltei no outro dia que ela tinha feito a cirurgia, ficou ótima, no pós-operatório
imediato. No 1º dia pós-operatório consegui que ela brincasse. Então assim..., quando
eu olhava pro leito eu chorava, trabalhava chorando, trabalhava, trabalhava um
pouquinho, chorava, chorava um pouquinho até... porque ela tinha ido a óbito.
MARACUJÁ

Sofro, porque eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço como deve ser feito
uma assistência e como é que se ta dando aqui. E a daqui, por mais que a gente queira
a gente não consegue. Então, eu sofro, porque os pacientes de leucemia morrem
enquanto que os pacientes de leucemia lá no serviço privado eu to indo pros
aniversários, eu to indo pros aniversários dos filhos e eles não morrem, lá eles
conseguem, aqui não conseguem. Então, muitas coisas daqui eu sofro porque eu sei que
a assistência deveria ser outra e não é, aí eu fico doida, adoeço mesmo.
PIAF

A evolução da disciplinarização do hospital, como afirma Kruse (2004, p.90),
exerceu tecnologias sobre os personagens do hospital, como o enfermeiro, médico, paciente e
familiares, o que produziu uma deformação do olhar do enfermeiro de modo que, “ao final de
sua formação, ele começa a ver os corpos dos pacientes hospitalizados como corpos frios”.
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Entendemos que isso tem reflexo até hoje quando ouvimos os participantes
referirem, como mecanismo de defesa, a impessoalidade do paciente durante a sua assistência
na tentativa de evitar o sofrimento gerado pelo sofrimento do outro, como na fala a seguir:

[...] eu fico muito tranqüila em relação a isso porque eu sei diferenciar uma coisa da
outra, eu sou muito amiga dele [paciente] mas, ao mesmo tempo, eu me protejo pro
caso de acontecer alguma coisa ruim com ele, porque aí eu acho que ia sofrer bem
muito, entendeu?
FELICIDADE

Aí, às vezes eu até penso: “vou criar uma barreira e trabalhar sem emoção”. Aí, tiro a
barreira quando to com o paciente. Ter barreira é ser fria, ser fria...
MARACUJÁ

No início eu chorava mais que a família. No início a família me consolava. No primeiro
ano da vida de profissional a família “olha, vocês fizeram tudo...”. Aí eu falei, gente,
pelo amor de Deus, eu não posso ser consolada pela família. Mas aí eu fui ficando
melhor.
ENFACOMAMOR

[O sofrimento psíquico] é conviver com a dor do paciente e pegar pra si. Já aconteceu
comigo de eu pegar a dor do paciente e ficar pra mim, entendeu? Chega eu quero
chorar [choro]. [...] aí a gente fica um tempo sozinha com o paciente [após o
procedimento], eu estava chorando, aí ela [médica], perguntou porque você está
chorando? “Porque eu sou enfermeira”. “Não, a gente vai passar o cateter...” [médica].
Eu disse, “não é pra ficar com pena de mim, não, é pra cuidar dele”.
MARACUJÁ

Nessa fala acima, percebemos que, além da influência que o sofrimento do
paciente exerce sobre o enfermeiro, existe a imagem de que este profissional é sentimental,
tem a permissão social de expressar essa imagem caritativa, o que dá a impressão de ser
humanizada, essa imagem é identificada como um senso comum nesta categoria.
Esses conflitos emocionais na enfermagem entre o que é permitido sentir em
relação ao paciente, como demonstrar, o que pode causar no outro uma reação pessoal do
profissional gera sofrimento, sensação de incompetência e impotência do mesmo e,
principalmente, refletindo no convívio social que passa a ser conflituoso, como mostrado
abaixo:
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Quando você vai estourar [sentimentos], às vezes, você estoura em casa. Então eu
acho assim... vai ser mais um choro contido, tanto que eu botei o bonequinho com a
boca fechada porque é uma coisa que nem chorar direito ele pode. Mais ou menos
assim, o que eu penso sobre o desenho. É aquele choro contido que não pode sair,
porque não pode tirar a esperança de ninguém, sabe?
BRANQUINHA

Então, meu sofrimento é assim, essa totalidade de coisas que fogem do meu controle.
Sabe, estar aqui e não é nem pra gente sofrer, não é nem pra sofrer. Isso pesa,
quando eu saio daqui eu tenho que deixar [problemas], mas eu levo. Chego em casa
reclamando, brigo, grito com meu filho, grito com minha filha. E eles costumam dizer
“você deveria ser uma mãe normal”. Eu não sou uma mãe normal porque eu levo pra
casa também essa angústia.
PIAF

Nessa categoria também se insere a discussão acerca da vocação profissional como
motivação não só para a escolha, como para a permanência na profissão, mesmo quando
questionados se trocariam a mesma se houvesse oportunidade.

Quando eu fui fazer vestibular pra enfermagem as pessoas diziam logo: por que não
faz logo pra medicina? E eu dizia: “se eu fizer pra medicina, no máximo, o que eu vou
ser é médica, nunca vou ser enfermeira”.
IRMÃ

Eu passei pra enfermagem, aí eu entrei no curso, mainha ficava falando que é um
curso fraco, que ganhava pouco dinheiro, que era uma vergonha na vida dela ter uma
filha enfermeira, pois é! E eu agüentando, chorava, chorava, não sei o que. Ai fiz o
curso todinho e eu percebi que o curso que eu queria era realmente enfermagem,
porque antes de entrar eu já cuidava da minha mãe que era bem doente.
FELICIDADE

Para Arendt (1997), a insatisfação, o desânimo, a tristeza, a depressão e a neurose
são manifestações do sofrimento no trabalho caracterizando a condição humana. Em
contrapartida, Oliveira (2003) afirma que todo trabalho livremente escolhido e que leve em
consideração as aptidões é gerador de satisfação e, conseqüentemente, de equilíbrio
emocional e de uma possibilidade de ter felicidade. Presumimos que quando não há
possibilidade de escolha e que não seja observada a singularidade de cada sujeito, o trabalho
causa desequilíbrio emocional, resultando na ambigüidade de significados mencionada por
Trevisan (2005) e definida como sensações de realização ou de “poda”, de satisfação ou de
sofrimento.
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Também existe a demonstração de decepção, por parte do enfermeiro, por não ter
suas expectativas e sonhos atingidos no exercício profissional:

Eu me decepcionei muito do estágio que eu fiz aqui dentro do hospital. Porque, quando
a gente ainda é estudante, você acredita que, por ser um hospital-escola está muito
voltado para universidade pra trabalhar as coisas do hospital. E, assim, a minha
perspectiva era trabalhar no hospital universitário achando que eu ia encontrar um
ambiente de estudo, de pesquisa, das técnicas, e nada disso acontece. Aqui a gente
não tem um momento, um dia que a gente pára pra estudar, que a gente pára pra
discutir um caso, que a gente pára pra tirar uma dúvida.
ANGÚSTIA

4.8 Lazer: o outro lado do processo de trabalho – Categoria 6
A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que
fazemos do que temos.
(Thomas Hardy)

Essa categoria apresenta como principais núcleos semânticos ‘escape’, ‘filho’,
‘praia’, ‘sair’, ‘válvula’ pois aborda a prática escolhida pelo profissional para aliviar a tensão
gerada no exercício profissional, muito referida como “válvula de escape”.
Notamos que surgem alguns mecanismos de defesa, como o da sublimação da
competência, já comentada por nós anteriormente, da ruptura dos paradigmas, daqueles que
nada dizem explicitamente porque negam o sofrimento, os que assumem o sofrimento como
uma dádiva, algo sagrado, próximo à condição feminina, algo mítico, mas que ao mesmo
tempo parece o trabalho sem fim, como o mito de Cassandra ou o trabalho de Sisifo, o que
pode ser exemplificado pelo desenho e entendimento do que “Nurse” tem do trabalho do
enfermeiro.
Quando a gente faz o curso e termina, a gente coloca a enfermagem na nossa mão
crua. A gente tem que assumir a enfermagem e ser enfermeiro em qualquer lugar.
Porque enfermeiro trabalha em qualquer lugar, independente de estar aqui, ou num
hospital privado, em PSF, tem que ser um bom enfermeiro, ser responsável. Carregar
isso na mão, ser responsável em qualquer lugar que esteja.
Nurse

Beneri, Santos e Lunardi (2001, p.108) afirmam que as pressões a que o indivíduo
é submetido social e culturalmente influenciam diretamente o seu comportamento, afetando a
atitude, postura diante das atividades laborais e interpessoais, prejudicando “o cuidado de si,
[...] pré-requisito e condição necessária ao cuidado do outro, de modo que este cuidado
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prestado não implique em renúncia e mortificação de quem cuida ou de quem é cuidado”.
Dessa forma, requer disponibilidade de tempo para parar, refletir, repensar os propósitos
alcançados ou não, de modo a realizar uma análise crítica de si e dos outros.
Assimilamos dessa categoria, de um modo geral, que passar o tempo livre com a
família e bem longe do local de trabalho, é o mais comum, como vemos a seguir:
[...] o meu lazer é com elas [filhas], a gente sai, passeia, praia, shopping, agrado
minhas filhas, elas são muito inteligentes mesmo. E eu sou sozinha para criar as duas
[...]. Então assim, atualmente, eu estou até lendo livros de auto-ajuda, eu trouxe até
pra emprestar a uma amiga que também está como eu. Eu estou fazendo uma
especialização em livros de auto-ajuda.
ENFACOMAMOR

Principalmente ficar perto das pessoas que eu gosto e que eu sei que gostam de mim
e, assim... tentar, sempre que possível, porque a gente tem complemento de fim de
semana, final de semana, principalmente, ficar longe daqui. Porque é quando a gente
consegue juntar todo mundo, ficar todo mundo bem, ir a um cinema, ir a um almoço em
família, ir a um churrasco, esses tipos de coisas.
LORENA

Porém, existem situações onde o próprio trabalho é a válvula de escape como
mostramos a seguir
O meu trabalho é mais pesado que minha vida pessoal. Isso, inclusive, vai além do nível
de comprometimento dos demais colegas de profissão. Eu dou a carga a mais do que
devia, eu me envolvo, eu somatizo, eu levo trabalho pra casa.
AÇÃO

Em contraponto a estas declarações, percebemos que os enfermeiros estudados
utilizam a execução de mais atividades laborais como forma de aliviar a tensão do trabalho no
HUOL. É contraditório, mas está de acordo com o ponto de vista de Pimentel (2005, p. 59)
quando afirma que é comum existirem profissionais de saúde workaholics4 que se sentem
dependentes das atividades, que nunca descansam, trabalham em um ritmo bem superior ao
esperado, raramente tiram férias e quando o fazem, não sabem usufruir do ócio/lazer com
criatividade, revelando-se ansiosos e irritados, com dificuldade de convívio familiar e social,
normalmente desenvolvem depressão e trabalham sob estresse, transformando o trabalho em
válvula de escape para seus conflitos pessoais.

4

Palavra em inglês, universalmente aceita para designar pessoas viciadas em trabalho (PIMENTEL, 2005. p. 59)
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Eu tenho trabalhado muito, estou aproveitando as oportunidades que estão surgindo,
viajando para congressos e publicando muito, então não tenho saído. Mas eu gosto,
sempre que posso, ficar com a minha família que me apóia, me entende.
INTEGRALIDADE

Aí, agora que eu estou trabalhando só num emprego, eu realmente tento relaxar e
esquecer que existe trabalho, totalmente me desligar daqui, quando não ligam daqui.
GIRASSOL

Eu trabalho mais ainda. Nos hospitais e em outra instituição. Porque se eu ficar
parada eu vou pirar.
A CHUVA

É exercício. Exercício físico. Quando eu tenho raiva de uma determinação que eu não
tenho como questionar. Quando eu chego em casa pego os meus pesinhos e boto minha
raiva todinha pra fora neles. Às vezes eu chego do plantão, visto a malha de ginástica
e boto a manilha bem pesada na perna e começo a fazer exercício aí meu esposo faz
“não, você não é normal não, chega do plantão e ao invés de dormir vai fazer
exercício”. Mas é a minha válvula de escape, é o exercício.
ANITA

Essa situação de fadiga e o esgotamento do corpo, de acordo com Dejours (1992),
é peça fundamental para a alienação emanada da organização do trabalho, ou seja, ela é mais
facilmente conseguida com funcionários cansados, mais fácil no fim do ano do que após as
férias, durante a semana do que perto do fim de semana. O que percebemos ocorreu com
“Santos” como no fragmento abaixo:

Eu, na verdade, tenho pouco lazer, eu gosto de ir à praia, mas o tempo que eu tenho
pra mim, eu durmo ou tenho que fazer alguma coisa? Porque o cansaço físico é tão
grande... eu vou ser bem sincera, lazer é muito pouco. Assim, a minha válvula de
escape é pequena, eu acho que eu penso mais em descansar, assim, dormir, ou assistir
a um filme, deitada, do que sair, passear.
SANTOS

A compensação para estes profissionais, segundo França e Rodrigues (2002), vem
com a valorização por serem muito produtivos, o que o estimula a perpetuar essa posição
motivados pela gratificação financeira, status e reconhecimento social. A conseqüência dessa
escolha é que, muitas vezes, esses profissionais minam sua saúde física e mental.
[...] consegui fazer um nome bom perante a minha profissão. As pessoas que falam de
mim, quando falam “ANITA, ah é ótima colega, ela passa o plantão todo organizado”.
Então, consegui criar um bom nome perante a minha profissão, que eu acho que isso é
um compromisso que a gente tem que ter como um profissional que abraçou a
enfermagem.
ANITA
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O comprometimento da phantasia fica claro no discurso de “Borboleta”,
mostrando o caráter alterado, dificultando o relacionamento com todos, até que a mesma
percebeu a importância de encontrar um mecanismo de defesa e de alívio da tensão
profissional, como mostrado a seguir:

[...] eu não vinha fazendo nada especificamente pra isso [válvula de escape], mas [...]
com a forma que eu vinha agindo, percebendo que não era adequada, era uma certa
forma de agressão [...] principalmente com os colegas, particularmente, nessa fase
que eu não sabia se teria rendeiro. Eu sempre chegava muito estressada, alterada,
achando que... talvez, eu não sei se esse era o meu escape, falando alto, reclamando,
escrevendo, porque existe um livro de ocorrência administrativo, então eu escrevia
incessantemente, páginas e páginas, relatando algumas coisas desse tipo. [...] talvez eu
tenha feito isso sem perceber, eu chegava muito estressada em casa, ele [marido]
falou que eu descarrego tudo em cima dele, não sei se isso é verdade, né? [...] mas eu
tô tentando mudar, já comecei a fazer atividade física, eu já tomei uma decisão: eu
prometi pra mim mesma que eu não ia mais me estressar com as coisas do meu
trabalho, que ia tentar desenvolver o melhor que eu pudesse, nas condições que eu
tinha. [...] que eu ia tomar café antes de sair de casa pro trabalho. [...] Então assim, eu
tô tomando café antes de sair de casa, mas chego no horário, porque antes eu chegava
de 6:20, 6:30, 6:40 [...]. Eu chego pra trabalhar, se estão faltando as coisas a gente
vai tentando se organizar, mas eu também não me estresso mais. [...] E agora, depois
de dois meses de procura pelo setor de psicologia do hospital, me ligaram dizendo que
a consulta está disponível, então eu vou começar esse acompanhamento psicológico.
BORBOLETA

Pereira e Bueno (1997) entendem que o lazer deve ser um meio para o
relaxamento e o alívio dos problemas cotidianos pessoais e profissionais. Possui três funções
básicas: descanso reparativo para recuperar as forças físicas e mentais; divertimento, da forma
que melhor convier ao indivíduo, desde que possibilite o exercício da atividade criadora e
artística e, por fim, participação no atendimento das atividades individual, familiar,
profissional e sócio-cultural para o desenvolvimento da personalidade e bem-estar social.

4.9 Aspectos Geradores de Sofrimento no Processo de Trabalho –
Categoria 7
Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir.
(Voltaire)

Essa categoria apresenta o maior número de UCEs analisadas e como principais
núcleos semânticos ‘precisar’, ‘tentar’, ‘ambiente’, ‘acredito’, ‘angústia’, ‘apesar’,
‘assistência’, ‘condições’, ‘dificuldade’, ‘estrutura’, ‘instituição’, ‘mão-de-obra’, ‘melhorar’,
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‘paciente’, ‘psíquico’, ‘recurso’ refletindo os principais fatores e condições geradoras do
sofrimento psíquico do enfermeiro no ambiente hospitalar.
Para Siqueira (1995), não significa considerar o trabalho, a priori, como fonte de
sofrimento. Ao contrário, é através dele que o indivíduo se constitui como sujeito, afirmando
sua identidade e seu desejo de ser reconhecido socialmente. O trabalho tem, portanto,
virtualmente, um poder estruturante em relação ao equilíbrio psíquico dos indivíduos. No
entanto, as relações de trabalho no interior das organizações freqüentemente despojam o
trabalhador de sua subjetividade excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima de seu
trabalho (DEJOURS, 1992). Certas regularidades desse confronto do indivíduo com o seu
trabalho passam pelo coletivo, sendo então, nessa instância, construída as estratégias
defensivas dos trabalhadores. Cada tipo de trabalho apresenta exigências e pressões
diferentes, suscitando estratégias de defesa específicas.
Dejours (1992), Dejours, Abdouchelli e Jayet (1994) também chamam a atenção
para o fato de que, muitas vezes, ao prazer se mistura a angústia, resultante de um conflito
intrapsíquico, isto é, de uma contradição entre dois impulsos inconciliáveis, pode-se tratar de
uma contradição entre dois desejos, o consciente e o inconsciente. Angústia de executar mal o
trabalho, de correr riscos, de que informações importantes permaneçam ocultas, de esquecer
uma etapa do trabalho, de ser responsável por algum incidente ou acidente, angústia pelos
subordinados, por ser sabotado por um rival gera um certo sofrimento no trabalho não é
incompatível com o prazer obtido dele.
Então assim, a minha participação é tentar realmente as necessidades, a carência de
pessoal, tentar organizar melhor o tempo, presto uma assistência bastante
humanizada, faço a supervisão, porque eu sou noturno, né? Então é mais supervisão
porque a gente fica com o misto sozinho, como hoje, vou ficar com o térreo
[enfermarias] sozinha. Então assim, são 8 enfermarias [mais ou menos 100 leitos] só
pra mim, mais os anexos, sabe? A assistência acaba não sendo 100% por essa carência
de pessoal, mas o que eu posso fazer pelos pacientes eu faço.
ENFACOMAMOR
A gente acaba vivendo, dentro da nossa redoma, com os nossos problemas sem poder
também estar exteriorizando e tendo que conviver com os nossos problemas além de
conviver com os problemas dos outros. Dentro do trabalho a gente tem que fazer isso
porque se não a gente acaba sendo deletério pra gente, que deveria ser prazeroso,
né?
ANGÚSTIA

Segundo Menzies (1970), as principais estratégias defensivas dos trabalhadores
hospitalares são: - fragmentação da relação técnico/paciente: se a relação for muito íntima, o
profissional se tornará mais passível de angústia. Assim, o parcelamento da tarefa resulta em
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redução do tempo de contato com os pacientes; - despersonalização e negação da importância
do indivíduo (todo paciente é igual), que se traduzem no uso de uniformes; - distanciamento e
negação de sentimentos através do controle dos mesmos; - eliminação de decisões por meio
de ritual de desempenho de tarefas, buscando rotinas e padronizações. O dispêndio de tempo e
energia para padronizar cuidados funciona como ritual de postergação e controle de decisões
que deverão ser tomadas frente a demandas de doentes; - redução do peso da responsabilidade
em função do parcelamento, fragmentação e supervisão de tarefas.

[...] a gente, às vezes, não entende e chama logo “esse paciente está revoltado, é
estressadinho”, mas se a gente tentar entender, contextualizar aquele paciente
naquela situação: o paciente está longe da família, está fora do seu ambiente social,
né? Está num lugar despido, só com uma bata, pessoas estão dando banho nele, vendoo nu, fazendo coisas que ele não queria naquele momento. E, infelizmente a gente
cumpre uma rotina: de manhã chega dá banho, medicação, vira pra um lado, faz
massagem, vira pro outro e quando o paciente não aceita essa rotina a gente acaba
vendo de uma forma... “ah, esse paciente é chato”, “ah, meu Deus não aguento esse
paciente xingando o povo”.
BORBOLETA

Também encontramos, nas declarações, que o sofrimento do outro é um forte
gerador deste sentimento no profissional despertando muitos conflitos como a sensação de
incompetência e impotência e, como afirma Pimentel (2005, p. 80), “ferindo o narcisismo
desses profissionais que se questionam nessas horas que supunham fossem portadores, a fé e a
vocação”.

A gente fica com pena, né? Assim..., porque a gente não quer que seja nem o pai, nem a
mãe, nem a gente. O sofrimento do enfermeiro é causado pelo sofrimento do paciente
porque eu me coloco muito na posição do outro, quando a gente se coloca assim, a
gente sofre.
MARACUJÁ

Tenho [sofrimento] quando a gente tem... não consegue integrar a atividade da gente
na nossa prática, quando a gente está impossibilitado de conseguir uma melhora de
alguma coisa, de... quando um paciente está sofrendo muito e a gente não poder fazer
muita coisa por ele. É... acontece aqui com a gente que falta estrutura pra ver o
paciente sofrendo, esse tipo de coisa.
ANGÚSTIA

Embora, como afirma Pimentel (2005), faz parte da formação do profissional de
saúde a orientação de que é importante deixar as emoções fora do cenário de trabalho e que
não se deve envolver, afetivamente, com o paciente, para prevenir o sofrimento. Deve-se
executar a técnica com o máximo de precisão e o mínimo de emoção.
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Na verdade, essa orientação gera conflitos emocionais nos enfermeiros
aumentando sua vulnerabilidade às somatizações. Mas Pimentel (2005) alerta que os
profissionais que trabalham sem afeto são sempre vazios, condenados a uma vida sem sentido
e portadores de pensamentos operatórios, ou seja, pensamentos pragmáticos e deslibidinizado,
causado por uma relação objetal com o paciente.
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5 Considerações Finais ou um Novo Recomeço?
Não foi um final feliz, foi uma vírgula feliz, pois esta
história, assim como a vida, não tem um ponto final, é um
eterno recomeço. A felicidade teria de continuar a ser
reconstruída, pois ainda chorariam, atravessariam perdas,
desafios, ansiedades e incompreensões.
(Augusto Cury, O Futuro da Humanidade)

E

ntendemos que a abordagem das RS vem gradativamente sendo utilizada em
pesquisas qualitativas e quantitativas com diversas metodologias, no intuito de
avaliar e assimilar a interação do indivíduo no seu ambiente social, material e

ideativo, através do qual orienta sua atitude e comunicação, bem como sofre adequação ao
senso comum pelos processos de ancoragem e objetivação. A opção por trabalhar sob a ótica
da TNC das representações em análise foi somente uma das várias possibilidades de as
assimilar.
Através da abordagem plurimetodológica que escolhemos, visando apreender as

diversas interfaces do nosso objeto, procuramos explorar os aspectos quantitativos e
qualitativos no intuito de perceber como os profissionais enfermeiros representam o próprio
sofrimento psíquico decorrente do trabalho no ambiente hospitalar.
Podemos constatar, após a análise dos dados, que os enfermeiros participantes do
estudo compartilham uma representação comum, cujo núcleo central é composto pelos
núcleos semânticos ‘relacionamento’ (equipe de enfermagem, equipe médica, superior direto
e cliente), ‘qualidade do serviço’, ‘imagem’ (reflexo da profissão no meio social), ‘conversar’.
Demonstra, assim, que a relação interpessoal, a sobrecarga de trabalho, o desvio da
função do enfermeiro que, como vimos, precisa atuar em vários setores para fazer a
assistência ao paciente acontecer, mostraram-se como fatores responsáveis pelo sofrimento
psíquico desse profissional. Por ser uma situação social, econômica e culturalmente
construída é a que tem maiores dificuldades de sofrer modificações para refletir numa
diminuição do sofrimento psíquico resultante. Portanto, percebemos que o núcleo central da
RS desta categoria profissional estudada, insere-se no nível da trans-subjetividade e
caracteriza-se por ser uma Representação Social Polêmica, ou seja, é gerada em meio aos
conflitos e controvérsias de um grupo social específico, é determinada por relações
antagônicas entre seus membros e orientada para ser exclusiva, deve ser vista no contexto de
uma oposição ou luta entre grupos.
Baseados em todo o aporte teórico adquirido ao longo desta pesquisa podemos
sugerir que mudanças realizadas no QSD e QIE refletirá, em pouco tempo, no QID que
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também se modificará. A médio ou longo prazo afetará o QSE diminuindo ou extinguindo os
fatores causadores de sofrimento psíquico dos profissionais estudados. Porém, sem maiores
pretensões, mas levando em consideração que a realidade do HUOL é um reflexo de vários
outros hospitais, quiça essas mudanças também não poderão ser extrapoladas para outros
ambientes hospitalares e ajudar vários colegas enfermeiros.
Adeptos da teoria de intervenção, defendida por Denise Jodelet (2007) como
principal contribuição das pesquisas em RS, entendemos que a mesma é uma ação deliberada
de mudança que visa a determinar os elementos de um campo onde se revelam as atividades
do sujeito individual e coletivo, sendo, portanto, de caráter contestador, reformista ou
adaptador.
Entendemos que podemos, portanto, fornecer aos participantes desta pesquisa os
meios intelectuais para melhorar a compreensão de sua própria dinâmica, analisar e
transformar seus mecanismos de adaptação e defesa com o intuito de se adaptarem melhor à
sua realidade profissional substituindo, dentre os saberes tradicionais, aqueles que são
relevantes e aqueles arcaicos e prejudiciais à vida em comum. Rever essa forma de produção
do conhecimento e de cuidado consigo, com o outro e com a natureza deve ser o pressuposto
máximo das mudanças profissionais, pessoais e educacionais.
Por acreditarmos que ocorreu, já no momento da coleta de dados, uma intervenção,
adotamos a Teoria das Esferas de Pertencimento das RS concordando que essas dimensões
estão imbricadas com as intervenções que, por sua vez, é a melhor e mais difícil contribuição
do enfoque das RS para promover uma mudança social, tanto individual quanto
coletivamente, em qualquer campo de atuação.
Sugerimos, de acordo com essa perspectiva, que seria importante a formação de
um grupo de estudo permanente, coordenado por um enfermeiro, mas onde houvesse espaço
de palavra para todos os participantes. Nesse grupo, com reuniões regulares, haveria temáticas
de acordo com a necessidade da maioria dos participantes e fariam parte os enfermeiros do
hospital-escola, os graduandos que optassem por participar, os médicos e residentes de
medicina, uma vez que o trabalho hospitalar é interdisciplinar.
Entendemos que esse grupo, após estruturado e operacionalizado, atingiria também
o objetivo intrínseco de ser um momento de discussões acerca dos fenômenos desta
representação, uma vez que poderiam ser tratados os conflitos existentes entre os saberes do
senso comum e do conhecimento científico, bem como as crenças e ideologias que permeiam
as práticas, a importância da comunicação para aprimoramento das condutas e relações
sociais.
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Acreditamos que já existe, no hospital-escola, um instrumento que poderia ser
utilizado na mudança das representações que os enfermeiros fazem do seu exercício
profissional naquele ambiente. Trata-se de um grupo de humanização subutilizado pelos
próprios enfermeiros pela não percepção de que ali poderia ser um local de resignificação do
trabalho e das relações interpessoais, modificando posteriormente o sentimento de sofrimento
psíquico declarado ou sublimado. Poderia ser um “espaço de palavra” entre o profissional, a
instituição e a realização do trabalho em si, tendo por objetivo a adaptação do indivíduo às
necessidades da organização do trabalho e dele próprio para a produção e a produtividade.
Observamos nos discursos e in locu que a falta de infra-estrutura, componente da
dimensão intersubjetiva, constitui-se num ponto de estrangulamento na formação desta RS
estudada, sendo responsável, de forma relevante, pelo entrave para o desenvolvimento pleno
da assistência do enfermeiro pois, da forma como se apresenta, inviabiliza a mesma, contribui
consistentemente para a objetivação do sofrimento psíquico e gera as frustrações das
expectativas e perspectivas que os enfermeiros possuíam no início da carreira profissional no
hospital estudado.
Ao transformar o trabalho, transforma-se um dos elementos mediadores da relação
entre homem e sociedade, através do qual ocorrem ações de acordo com as possibilidades e
necessidades do próprio indivíduo e do ambiente, de onde surge a organização do trabalho
que deve oferecer possibilidades do mesmo realizar algo que tenha sentido, de desenvolver
suas competências, julgamentos, livre-arbítrio e de conhecer a sua evolução com possibilidade
de se ajustar e ajustar sua tarefa e condições de trabalho às suas necessidades, desejos,
capacidades e modo de ser.
O núcleo semântico “buscar” que se mostrou na interseção das abscissas x e y, na
formação dos quadrantes (ver Figura 3), está ancorado na busca pela correspondência às
expectativas depositadas no enfermeiro, pelas melhorias, pela satisfação pessoal e
profissional, pelo bom relacionamento interpessoal, pelas condições de prestar uma
assistência de qualidade ao paciente, para atingir as expectativas quanto à profissão. Enfim, a
busca pelo reconhecimento profissional que traz consigo o status, a remuneração, a satisfação.

Eu acho que, dentro do que é esperado, eu tenho correspondido. Mas tenho deixado
alguns pontos de fragilidade ainda, com relação a... como é que eu posso dizer, a
buscar, almejar mais do que se espera, porque, quando a gente trabalha num hospital
universitário, você tem que ampliar muito essas competências, não basta corresponder
nesse aspecto. [...] Eu acho que a gente poderia buscar algo mais na questão de ensino,
da educação, de sensibilizar mais esses profissionais, até os estudantes que estão
começando, que estão estagiando, do que é o nosso trabalho.
INTEGRALIDADE
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De forma objetiva e direta, podemos elencar os fatores geradores de sofrimento
psíquico identificados pelos participantes desta pesquisa e analisados ao longo de todo esse
trabalho, atingindo, portanto, ao objetivo geral estabelecido no início desta pesquisa, como
sendo:
1. O núcleo central das representações sociais alicerça-se na movimentação interpessoal no
processo de trabalho, envolvendo as condições precárias de trabalho, a antinomia laboral,
uma vez que se espera deste profissional decisões, atitudes, resoluções, porém, sem
fornecer as condições propícias para a execução das mesmas. Bem como envolve também
os conflitos interpessoais, as relações de poder, escassez de mão de obra. Tudo isso resulta
no desvio da função do enfermeiro. Está inserido na esfera da subjetividade.
2. Os elementos periféricos que protegem as representações do sofrimento psíquico dos
profissionais estudados fundamentam-se nos mecanismos de defesa extra-hospitalares e
envolvem as (in)completudes dos processos de trabalho através da má remuneração, falta
de reconhecimento da sociedade, dedicação excessiva ao hospital, abdicação do convívio
social e familiar para exercer a profissão e a permanência nessa situação sob o pretexto da
vocação profissional. Estão inseridos na esfera
3. Os elementos intermediários, mas volúveis, melhores alvos se a pretensão é começar a
modificar os fatores geradores de sofrimento psíquico, relacionam-se com a decepção dos
profissionais no confronto das expectativas e esperanças geradas quando da formação
profissional e a realidade encontrada durante o exercício laboral. Os conflitos e
sentimentos despertados diante da dicotomia entre a teoria e a prática também estão aqui
envolvidos, bem como as dificuldades de prestar a assistência direta ao paciente,
dificultando a vigilância do mesmo. Esses elementos entram nas esferas da
intersubjetividade (QSD) e da trans-subjetividade (QIE).
Os aspectos geradores de sofrimento no processo de trabalho (categoria 7) aborda
os fatores explicitamente identificados pelos participantes deste trabalho, quando da entrevista
em que questionamos o que os mesmos entendiam ser sofrimento psíquico e quando do
desenho que tiveram que representar o seu próprio sofrimento psíquico no exercício laboral
no hospital em estudo. Assim posto, essa categoria aparece em dois quadrantes diferentes
(QID e QIE), embora sempre como conseqüência do NC. Por causa dessa dupla aparição e
por também responder a primeiro objetivo específico, elencaremos os fatores identificados
pelos enfermeiros em separado, mas só por uma questão didática. A seguir:
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1. Das entrevistas, abstraímos que os fatores geradores de sofrimento psíquico no exercício
profissional dos enfermeiros no HUOL, em ordem decrescente de freqüência de citação,
são: frustração pela falta de condições de desenvolver suas habilidades e competências,
especialmente pela grande discrepância entre a instituição pública e a particular;
envolvimento com o sofrimento e morte do paciente; relações interpessoais precárias; falta
de reconhecimento da profissão pela sociedade e pela instituição; abdicação do convívio
social e familiar e, por fim, a sobrecarga de trabalho ocasionada pelo acúmulo de vínculos
empregatícios.
De um modo geral, os participantes entendem que essa precarização das
condições de trabalho é muito influenciada pela escassez de pessoal e pela dificuldade de
continuidade da assistência prestada ao paciente pela rotatividade dos poucos profissionais
envolvidos Fato que também intensifica seu próprio sofrimento diante do sofrimento do
paciente que, o enfermeiro participante acredita, poderia ser amenizado.
2. Apesar dos desenhos divergirem um pouco do próprio depoimento que os enfermeiros
haviam dado durante a entrevista, ainda mostram como fator preponderante na geração de
sofrimento psíquico a falta de condições de trabalho, seguida dos conflitos gerados pelas
relações interpessoais; mostraram também os antagonismos de emoções geradas no
exercício de uma profissão que, se por um lado gera sofrimento, por outro gera prazer e
realização e, por fim, também aparece o sofrimento do paciente como fator gerador do
sofrimento do profissional.
Por fim, o último objetivo específico a ser atingido nessa pesquisa é a identificação
das estratégias de defesa e enfrentamento adotadas pelos profissionais estudados frente ao
exercício laboral que geraria o seu sofrimento e ainda assim manter condições físicas,
emocionais, sociais e psicológicas de exercê-lo. A seguir elencados também de forma
decrescente pela freqüência de citações:
1. A principal válvula de escape ou defesa pessoal na manutenção da saúde mental, mesmo
que de forma precária é, primordialmente sair com a família para programas lúdicos,
especialmente ir à praia e ao shopping center; a religião também funciona muito bem
como o alicerce de extravasamento e, embora não fizesse parte da caracterização dos
participantes, pelas conversas informais identificamos as crenças religiosas como o
espiritismo, o catolicismo e o protestantismo; o não fazer nada, mesmo que em família, foi
bem citado uma vez que a rotina profissional é tão eletrizante que só resta a apatia para os
momentos de lazer; no outro extremos dos que nada fazem, estão os que trabalham ainda
mais, mesmo nos dias de folga; os que não exercem uma atividade laboral como válvula,
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mas têm a necessidade da intensidade da rotina, optam pelo exercício físico intenso para
aliviar a tensão laboral; por fim, percebemos duas situações que já demonstram
comprometimento da efetividade das defesas e que, em um caso, já mostra o desequilíbrio
do exercício laboral: na primeira situação vemos o isolamento do convívio social e
familiar até que toda a raiva e tensão passem, na segunda situação a agressividade gratuita
para com tudo e todos, levou o participante inclusive a procurar ajuda profissional para
superar essa dificuldade.
É importante ressaltar que para ter um momento de folga mais prolongado e poder
realizar atividades lúdicas mais extensas, os profissionais da área da saúde, e os participantes
deste estudo não fogem a essa regra, trabalham dobrado para outros colegas para que estes
retribuam o “favor” para eles nos dias em que os mesmos estarão fora, isso é conhecido como
mecanismo de trocas de escala, uma vez que esses profissionais trabalham finais de semana e
feriados.
À guisa de considerações reconstruímos, de forma plástica, um texto a partir dos
títulos do D-E com Tema, destacados em negrito, sobre o sofrimento psíquico manifesto pelos
enfermeiros hospitalares, independente da localização dos quadrantes gerados pelo
ALCESTE, anteriormente analisados. Nesse sentido, a construção simbólica do sofrimento
psíquico no ambiente hospitalar a partir dos desenhos e seus títulos se manifesta de modo
sintético, através da combinação dos elementos periféricos e intermediários na proteção do
núcleo central que, sob certa medida, oferece oportunidade para inferência dos modos de
inserção dos saberes e práticas enquanto produtoras de sentido e de orientação sobre as
representações sociais existentes neste grupo investigado.
O Enfermeiro do CC ou de qualquer outro setor em ambiente hospitalar, realiza
um Trabalho de Formiguinha diariamente, na tentativa de Construir Pontes Para Uma
Maior Integralidade nos relacionamentos interpessoais e intersetoriais, especialmente
quando se sente A Enfermeira E Seus Algozes. É claro que O Estresse do Dia-a-Dia
aumenta as dificuldades de vencer O Meu Sofrimento Psíquico no exercício profissional,
porém Eu, Profissional do HUOL, preciso acreditar que sempre posso melhorar.
O que Podemos Fazer a Mais? Pois temos dificuldades estruturais, materiais,
humanas, institucionais, pessoais, estamos Presos a Paradigmas Ultrapassados? Mas isso
ainda não é o suficiente para nos fazer mudar de idéia e continuamos exercendo essa profissão
escolhida com tanto cuidado e vocação, pela Responsabilidade e dedicação que assumimos.
É bem verdade que existe Uma Ilusão, uma grande ilusão, aquela que nos mostra
a diferença entre o real e o ideal, aquela que causa uma sensação estranha de Tentar e Não
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Conseguir. Mesmo assim, não desistimos nunca pois, afinal de contas, Cada um Sabe a Dor
e Alegria de Ser o Que É.
Até tentamos fazer a Separação entre o coração e a profissão, mas tudo não
passa de uma tentativa real e clara de sublimação para esconder O sofrimento contido.
Embora o outro seja diferente de mim, a União faz a força e torna, enquanto nos ajudarmos e
lutarmos em prol do mesmo objetivo, A naturalidade da vida prazerosa e transforma o nosso
Horror, cada vez mais em Uma gota d’água no oceano da nossa existência cheia de
experiências e aprendizados.
Ao recriarmos textualmente um novo olhar sobre o sofrimento psíquico dos
enfermeiros no ambiente hospitalar apropriamo-nos dos títulos auferidos das construções
gráficas para, ousadamente, articular as significações emanadas dos mesmos. Observamos que
no trabalho de enfermagem em si mesmo existe uma verdade psíquica e que tende a evocar
um forte senso de responsabilidade e disciplina entre os enfermeiros. O que resulta num
considerável investimento pessoal para o cumprimento dos deveres profissionais que
comumente os sobrecarregam.
Reportando-nos às produções gráficas e seus títulos observamos, em sua maioria,
um sentido de dualidade, um eu e um não eu, mas que integra a si mesmo. Resulta que este
sentido e orientação dos saberes e práticas hospitalares geram sofrimento psíquico, mesmo
quando não-dito, portanto silenciado e captado através dos recursos metodológicos adotados.
Há um sentido de partilhamento entre o pessoal e o profissional, coexistindo duas instâncias
capazes de gerar um sistema de crenças e representações sobre o seu agir profissional. Nesse
sentido, sugere uma anterioridade do sujeito [enfermeiro] face ao social [hospital], que
simultaneamente sublinha ora como ator, ora como agente do processo de trabalho,
independente de como ancoram e objetivam seu sofrimento psíquico, por ser, uma prática
complexa e que diz respeito às esferas de pertencimento das representações sociais que a seu
turno implica num jogo de muitas dimensões.

Sei que meu trabalho é uma gota no oceano. Mas sem ele,
o oceano seria menor.
(Madre Teresa de Calcutá)
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Apêndices
A verdadeira medida de um homem não é como ele se
comporta em momentos de conforto e conveniência, mas
como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio.
(Martin L. King Jr)
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APÊNDICE A – Termo de Anuência
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APÊNDICE B –

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM STRICTU SENSU
PROJETO: Sofrimento psíquico: representações sociais dos enfermeiros em ambiente
hospitalar.
AUTORA: Gysella Rose Prado de Carvalho
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado(a) colega Enfermeiro(a)
No exercício profissional tanto assistencial quanto educacional, quando do
acompanhamento de alunos de graduação e de nível médio, percebemos que os desabafos
ouvidos dos colegas enfermeiros acerca dos seus anseios, desconfortos entre outras queixas
poderiam gerar uma pesquisa sob o termo sofrimento, ora concretizada. Os aspectos
ansiogênicos codificados como sofrimento levaram-me a interpretar o ambiente hospitalar,
particularmente para a enfermagem, como gerador de psicopatologias decorrentes do processo
de trabalho assimétrico, fragmentado e mecanicista gerador de sofrimento.
Com o intuito de enriquecer a nossa pesquisa de dissertação de mestrado,
solicitamos a sua participação voluntária através dos instrumentos em anexo. A citada
pesquisa traz como principal objetivo apreender como os profissionais enfermeiros
representam o próprio sofrimento psíquico decorrente do trabalho no contexto hospitalar e,
como objetivos específicos, identificar os principais fatores geradores do sofrimento psíquico
dos profissionais enfermeiros e identificar as estratégias de defesa e enfrentamento
empregadas por esses profissionais.
Serão anotados e gravados em MP5 os dados considerados importantes pela
pesquisadora, mas sempre garantindo o seu anonimato. É importante ressaltar que a sua
participação não acarretará riscos, prejuízos ou transtornos de qualquer natureza a quem quer
que seja, incluindo-o(a). Percebemos que o único risco que pode ocorrer envolve o seu
desconforto emocional e, nesse caso, serão respeitadas a sua vontade e as suas limitações,
com possibilidade de remarcação da entrevista.
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Os resultados aqui obtidos serão utilizados somente para esse estudo podendo ser
divulgados em publicações e eventos científicos da área de saúde.
Fica mantida sua liberdade de se negar a participar, bem como a de continuar
participando dessa pesquisa, quando julgar necessário, sem sofrer qualquer penalização ou
ônus por parte da pesquisadora ou da Instituição.
Desde já agradeço sua disposição e disponibilidade em participar e contribuir com
esse estudo.
______________________________________________________________________
Eu, ___________________________________________________________________
declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pela pesquisadora e ter entendido o que
me foi explicado, consinto em participar do presente estudo.
Natal, ______ de _________________ de 2008

___________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa
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APÊNDICE C – Questionário Estruturado
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM STRICTU SENSU
PROJETO: Sofrimento psíquico: representações sociais dos enfermeiros em ambiente
hospitalar.
AUTORA: Gysella Rose Prado de Carvalho
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda
Escolha seu codinome: ___________________________________________________
Data: _____ / _____ / 2008

Hora Início: ________

Hora Término: ________

Parte I – Caracterização dos(as) Enfermeiros(as)
Idade: ______

Sexo: ( ) M

( )F

Função: __________

Tempo de graduação: ______________

Unidade: _________

Tempo na Instituição: __________________

Turno de trabalho: ( ) M ( ) T ( ) N Titulação: __________________________
Carga horária semanal: _____________
Faixa salarial: ( ) menos 2,5 salários mínimos
( ) de 2,5 a menos de 3,5 salários mínimos
( ) de 3,5 a menos de 4,5 salários mínimos
( ) acima de 4,5 salários mínimos
Possui outro vínculo empregatício? (
É provedor de sua casa? (



) Sim

) Totalmente

(
(

) Não

Quantos? __________

) Parcialmente

Será adotado como parâmetro o salário mínimo atual de R$ 415,00.

(

) Não
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APÊNDICE D – Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada
1. Como você avalia seu trabalho?

2. Como você avalia a qualidade com relação a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Integração com a equipe de enfermagem
Integração com a equipe médica
Interação com o cliente
Comunicação com o seu superior direto
Qualidade do serviço prestado por você
Imagem da profissão no mercado de trabalho

3. O que você entende por sofrimento psíquico no exercício profissional?

4. Você acha que sente sofrimento psíquico no exercício profissional aqui no HUOL?

5. O que você costuma fazer nos seus momentos de folga para diminuir a tensão gerada pelo
exercício profissional?

6. Sua prática profissional é condizente/compatível com as expectativas que você tinha ao
concluir o curso de enfermagem? Porquê?

7. Se tivesse uma oportunidade, deixaria de exercer a profissão? Por quê?
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APÊNDICE E – Instruções para Execução do Desenho-Estória

com Tema
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM STRICTU SENSU
PROJETO: Sofrimento psíquico: representações sociais dos enfermeiros em ambiente
hospitalar.
AUTORA: Gysella Rose Prado de Carvalho
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda

Prezado(a) Sr(a). Enfermeiro(a)
Com o intuito de identificar os fatores geradores de sofrimento psíquico do
profissional enfermeiro em exercício no ambiente hospitalar, propusemo-nos a realizar essa
pesquisa para contribuir com a melhoria desse ambiente e, por conseqüência, com a saúde
mental e física desse profissional.
Nesse sentido, o instrumento do Desenho-Estória baseia-se na expressão gráfica
desses sentimentos e fatores em foco, projetando o que, muitas vezes, as palavras não
expressariam tão bem.

Instruções:
1. Na folha a seguir realize um desenho que expresse, na sua opinião, qual a causa de seu
sofrimento psíquico no exercício profissional neste hospital.
2. Utilize somente o lápis grafite e borracha fornecidos pela pesquisadora.
Atenciosamente,

Gysella Rose Prado de Carvalho
Enfermeira, COREN/RN 115252, mestranda/UFRN
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Anexos
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo
começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo
fim.
(Chico Xavier)
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ANEXO A – Aprovação da Pesquisa pelo CEP/UFRN
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ANEXO B –

Recorte do Corpus Sofrimento_Hospitalar Após
Submissão ao Alceste
-------------------------D1: Tri des uce par classe
--------------------------

Clé sélectionnée : A
329 58 #no #primeiro #dia #pos_operatorio consegui com que #ela brincasse. entao,
#quando eu olhava para o #leito que #ela #estava eu #chorava, #trabalhava #chorando,
#trabalhava, #trabalhava um pouquinho, #chorava, #chorava um pouquinho #porque #ela
#tinha #ido a #obito.
706 55 as #expectativas estao #sendo #atingidas #porque eu #fiz minha
#residencia, que #era o que eu #queria, apaixonei_me #por unidade de terapia
intensiva #quando #fui enfermeiranda daqui. entao, meu #estagio, #enquanto
enfermeiranda #aqui, #foi decisivo para a minha vida profissional, entao, tenho
muito a agradecer ao #hospital #desde essa #epoca.
557 50 O #primeiro #vestibular eu #fiz para #medicina, eu #fiz brincando, eu nao
#queria nem passar, eu #coloquei #porque eu nao #tinha estudado, #terminei numa
escola #publica, brincava, faltei a muitas #aulas #quando #terminei entao eu #sabia
que nao #ia passar #no #vestibular, #foi uma coisa que nem passava pela minha
#mente.
431 47 #quando eu #entrei na #faculdade, #no #primeiro #ano, eu #queria desistir
#porque eu #estava tendo #aula de anatomia e #tinha um morto, eu tenho problema com
morto, morro de #medo, #era aquela #aula ridicula que eles #dao de abrir a pessoa
toda,
852 45 #porque ninguem #tinha descoberto antes. #depois a gente descobriu que e
especifica de uma doenca tal que a gente notifica #aqui e eu #fiquei sofrendo #por
ele. eu #cheguei #no #dia #achando que #ia encerrar o caso, que nao teria #dado
positivo, esse paciente #era uma suspeita de leptospirose e #quando a gente #foi
saber se ele ainda #estava #aqui, eu #achando que ele #ia #ser liberado, ele #tinha
#ido a #obito.
326 40 eu #estava acompanhando uma paciente #aqui na unidade de terapia
intensiva, uma paciente #grave que #estava se preparando para fazer uma #cirurgia
cardiaca de #risco, #ela #tinha uma possibilidade grande de ir a #obito e a gente
#no #caminho para o #centro #cirurgico #foi conversando. eu disse mas dona maria a
senhora fumou muito e #ela me respondeu que agora #estava #tomando os #remedios.
113 39 quem #passou #por #aqui saiu, #porque #aqui tem muito piti #infectado, o
cirurgiao e um homem #extremamente vaidoso, muito vaidoso. #no meu #primeiro #dia
#aqui eu #tive que escutar um cirurgiao suspender a #cirurgia #porque nao operava
#depois de outro cirurgiao.
51 34 A #expectativa #foi #atingida completamente. #porque #quando eu #terminei
a #faculdade, eu #era muito cobrada. minha propria familia perguntava #porque eu nao
#fazia #logo #medicina. #nunca #fiz #vestibular para #medicina, nao quero #medicina,
quero enfermagem. E as pessoas as vezes nao entendem direito. meu esposo #dizia que
tem muito enfermeiro e que eu nao #iria conseguir emprego.
320 34 #quando #foi #no outro #dia o paciente #fez de #novo #sem a fistula, e
#tinha que dialisar #porque #estava em #estado #grave. A gente #tentou puncionar,
nao deu #certo, tentamos puncionar a segunda vez, nao deu #certo, eu mandei parar.
563 31 eu nao #escolhi a enfermagem como profissao, so #quando eu #entrei na
#universidade eu #comecei a conhecer cientificamente o que eu ja #fazia com #ela,
entao eu, #desde cedo, #era #enfermeira e nao #sabia.
520 29 um #dia surgiu a #oportunidade e #ela me #perguntou se eu #queria vir.
#foi #no #primeiro ou #no segundo mes que eu #estava #aqui #no onofre lopes, #ela ja
me colocou na unidade de terapia intensiva.
198 26 ai as #meninas avisaram que eu #era a #enfermeira daqui, e #ela disse que
nao #podia #ser #porque eu #estava baixando a #cama, e a visao de que o enfermeiro
nao faz.
502 26 minhas #expectativas nao #foram #atingidas. eu me decepcionei muito do
#estagio que eu #fiz #aqui dentro do #hospital #porque, #quando a gente ainda e
#estudante, acredita que, #por #ser um hospital_escola esta muito voltado para
#universidade, para trabalhar as coisas do #hospital.
331 23 entao, #tinham #situacoes que eu me deparava que eu #chorava, #chorava,
tomava um #banho, deitava e #no outro #dia ja #estava beleza, chegava #aqui e
enfrentava tudo de #novo.
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385 22 ai, o medico da #junta me destratou, #fui destratada na #junta da
#universidade. eu #fiquei danada #porque todo #mundo, na #epoca, #estava #sabendo e
me estimularam a processar a #universidade #porque eu #fui assaltada dentro da
unidade de terapia intensiva, e eu #dizia que nao, eu nao vou me meter #nisso nao,
562 22 #fiz o #curso todinho e percebi que o #curso que eu #queria #era realmente
enfermagem, #porque, antes de #entrar, eu ja cuidava da minha mae que #era bem
#doente #tinha obesidade morbida e #passou #por varias #cirurgias.
406 21 uma mae #novinha, crianca. #perguntei pelo marido, #ela disse que nao
#tinha, #perguntei pela mae dela e #ela disse que a havia deixou #no #hospital e
#tinha #ido #embora.
299 20 eu pedi que, pelo amor de deus, nao fizessem isso #porque eu nao #podia
ficar. entao eu #passei para a manha, #fui para a dialise. na dialise, todo #mundo
#dizia que #era o maior bicho, mas #quando eu #cheguei la, adaptei_me e #foi
tranquilo. eu ate disse que #iria fazer uma dinamica com a equipe, #pois eu #queria
que eles escrevessem o que eu preciso melhorar nesse #ano.
330 20 sim, tenho sofrimento psiquico. #no #primeiro #ano, chegava em casa eu
#chorava, #chorava, #chorava, tomava um #banho e #estava pronta para o #dia
seguinte. #no #primeiro #ano, #porque eu #nunca #tinha trabalhado em outro lugar e
#aqui nao e facil, tem diagnosticos e #situacoes das mais variadas possiveis.
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ANEXO C –

Produção Imagética e Textual do Sofrimento Psíquico no
Exercício Profissional dos Enfermeiros do Hospital-Escola de Natal/RN

O trabalho da formiguinha
Aqui é o nosso trabalho no HUOL. É árduo, a gente enfrenta muitas batalhas, em
relação às condições de trabalho, condições insalubres. Mas, de pouquinho em pouquinho, no
momento em que eu tenho meu compromisso, eu enfermeira, no meu setor, eu vejo que eu
consigo fazer aos pouquinhos. Não é uma coisa..., é um micro, entendeu? E aos pouquinhos a
gente vai vendo nosso trabalho lá no fim. Então eu me sinto assim, aquele aguadorzinho que
vai regando aos pouquinhos até chegar a conseguir uma coisinha a mais. Eu não perco as
esperanças, vamos dizer assim. Eu tenho que fazer o meu, não ficar preocupada com quem
fez, não fez, eu tenho que fazer o meu. Eu procuro fazer o meu, o máximo.

Pimpolho

Preso a paradigmas ultrapassados
Eu estou acorrentada a uma estrutura antiga, que não me valoriza, com paradigmas
antigos. Dentro de todos os novos, do que eu li, do que eu sei, eu não consigo dar uma
assistência adequada a ninguém.

Ação

140

“Cada um sabe da dor e alegria de ser o que é”
Essa é a máscara do teatro. E isso aqui é a enfermagem. Esse lado aqui [esquerdo] é
escuro e esse aqui [direito] é claro. Porque eu acho que é assim, tem horas que a gente está
bem, mas aí quando a gente vê alguma coisa aí a gente fica ruim. Não é totalmente
sofrimento, mas também tem muita coisa boa.

PIAF

O que podemos fazer a mais?
Eu acho que, no final de tudo, esse lado sofredor, segundo a minha religião [espírita] é
importante, mas mesmo depois de todo nosso esforço, acontece isso [morte do paciente]. O
principal, o último degrau. Porque a gente fica lutando com a falta material, quando a gente
transforma os problemas é que o paciente tem assistência e não morre. Então, é como se
aquilo tudo que a gente não conseguisse fosse a causa disso [morte].

Maracujá
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Tentar e não conseguir
São muitos papéis e muitos pacientes, eu querendo chegar perto de cada um e não tenho
tempo porque são poucas pessoas, poucos técnicos, muitos papéis, muitos prontuários. Isso
gera sofrimento.

Flor

União faz a força
Esse desenho mais parece garatuja, né? Aprendendo a escrever. Na verdade assim..., são
dois bonecos afins, eles estão unidos pelas mãos no sentido de que, pelo menos assim..., afora
toda a dificuldade que a gente tenha, a gente entenda que é necessária a solidariedade
profissional. Do mesmo jeito que a gente esteja assim para resolver e ajudar o paciente como
também a gente esteja junto para se solidarizar com o sofrimento do próprio colega. Então,
habitualmente, a gente também vê colegas nossos com problemas de doenças, né?
Praiano
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Enfermeiros construindo pontes para uma maior integralidade
O que me faz sofrer, assim, eu acho que sofrer é uma coisa tão pesada, mas deixe assim.
O que me inquieta, vamos dizer assim, eu gostaria muito, como eu sou enfermeira eu gosto
muito de puxar a sardinha para a categoria, claro que isso aqui seria mais abrangente para toda
a categoria, mas, eu vou puxar mais pro que me dói mais. Eu gostaria que houvesse uma
integração maior do enfermeiro com os enfermeiros dos outros setores. Eles estão muito
voltados só para a assistência. Eles acham muito importante isso aqui [assistência] e, até
escutam você, mas essa interação, esse caminho a percorrer de integração, o enfermeiro é
muito voltado para essa questão de assistência mesmo. Eles cumprem, eu acho, o seu papel e
estão realizados, estão satisfeitos, quando eles realizam... a tarefa deles está muito seguida de
normas, protocolos, de definições, de papéis, de cada um... “você deve fazer isso, ficar em tal
enfermaria e tal”. Queria muito que houvesse uma abertura maior do enfermeiro, que é o meu
trabalho aqui, com o enfermeiro da assistência. No caso, no HUOL, aqui dentro, isso me faz
sofrer porque eles não conseguem ter ainda essa visão da importância do papel do enfermeiro
no trabalho, no todo. Isso, às vezes, me entristece, porque eu quero puxar muito os alunos,
inclusive meu plano de trabalho agora pra seleção do mestrado foi inserir os alunos de
enfermagem com as ações de vigilância epidemiológica aqui dentro do hospital, mas, às
vezes, eu fico “meu Deus, eu estou trabalhando com os alunos e os colegas que já estão
inseridos aqui?”. Insisto nessa parceria que seja mais estreita com meu trabalho, isso me faz
sofrer muito. Com relação a paciente, não, meu trabalho aqui sou muito satisfeita com..., acho
que há uma relação boa. Mas a minha relação com eles aqui, pessoal, é muito boa. Eu tenho
uma relação pessoal muito boa, mas eu queria que eles tivessem a mente mais aberta, acho
que isso são por outras questões que a gente não vai discutir agora, mas elas são muito
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amplas. Por isso que eu tenho toda paciência do mundo de ir sensibilizando de um em um, ou
então o grupo todo, porque isso vem desde a academia, eu não fui preparada pra esse serviço
que eu trabalho hoje. É o comportamento, como eu já falei, isso é questão comportamental?
Isso ultrapassa o meu limite da instituição? Não sei, eu sei que isso me faz sofrer. É como se
eu tivesse de escanteio, fazendo algo tão importante, e o importante fosse exatamente só o que
eles fazem. É muito aquilo assim, por exemplo, eu não to dando plantão, eu não to sofrendo,
eu não to passando plantão, então eu to numa vida mais ou menos privilegiada diante deles. E
trabalhar com a pesquisa, ensino e tudo mais e eu consigo sentir, não são todos, mas o grupo
que eles estão muito voltados só pra quem trabalha com a assistência, eles estão no mesmo
barco e eu não to, eu acho que eu to meio excluída desse barco. Eu to um pouco excluída
desse grupo, enquanto que, se eles sentirem o quanto eu posso ajudar, até naqueles trabalhos
que eles estão ali eu posso facilitar o trabalho deles, assim como eles podem facilitar o meu. A
gente pode trabalhar muito mais integrado. Então isso é o que me faz sofrer um pouco. Eu
volto a insistir que eles estão muito voltados para a assistência, não conseguem perceber a
importância desse trabalho aqui, de certa forma há exclusão.
Integralidade

A naturalidade da vida
É um bem-estar. O desenho me lembra o bem-estar, assim como o trabalho. Porque é o
seguinte... o trabalho, tem dia que você está bem e tem dia que você não está tão bem. Então
assim, tem dia que você está se achando melhor que todo mundo e tem dia que você está com
problemas pessoais, já fica mais pelo canto, depende muito. Mas, no geral, eu me sinto muito
bem, pela estabilidade, né? Principalmente pela estabilidade financeira. Também me relaciono
com todo mundo muito bem, mas assim... no geral, esse desenho me lembra o bem estar. Eu
sempre gostei muito da natureza, o que me lembra coisa boa eu relaciono à natureza.
Pedra

144

Eu, profissional no HUOL
Eu conversei sobre isso hoje, lá na sala dos enfermeiros. É o seguinte: às vezes, aqui
dentro, a gente tem que se proteger dos problemas psíquicos, angústia e tudo, mas a gente
fala. A gente fala, a gente devia se pôr dentro de uma redoma assim, se isolar das situações e
deixar os problemas virem e voltarem, pra gente não se envolver. A gente acaba vivendo,
dentro da nossa redoma, com os nossos problemas sem poder também exteriorizar e tendo que
conviver com os nossos problemas além de conviver com os problemas dos outros. Problemas
profissionais, por isso a batinha do desenho aqui. Dentro do trabalho a gente tem que fazer
isso porque se não acaba sendo deletério pra gente, o que deveria ser prazeroso, né?
Angústia

O Enfermeiro do CC
Eu me sinto assim, carregando um peso muito grande, muito maior do que a gente pode,
nas costas. A gente carrega tudo, é um peso que é difícil carregar mas a gente vai levando.
Girassol
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Uma ilusão
É como se fosse um dia nublado, sem sol ... Vir pro trabalho não é especificamente esse
dia, mas a falta de incentivo, a falta de motivação.
Por que uma ilusão? Porque todo mundo acha que trabalhar numa instituição pública é o
sonho de todo mundo. Porque deixa de ser um trabalho pra ser um emprego. Mas isso é uma
ilusão porque quando a gente está aqui dentro... realmente que aqui você é mais seguro, é um
emprego federal e tudo, mas a realidade aqui é muito dura. Não é o que as pessoas pensam lá
fora... um emprego na universidade, você vai lá o dia que quer, você faz o que quer, ninguém
fica pegando no seu pé. Isso é uma ilusão. Agora, assim, lógico, pra algumas pessoas
acontece. Mas pra quem é profissional, pra quem é responsável, pra quem gosta de trabalhar
de forma correta... Porque tem pessoas que trabalham de um jeito na empresa privada e de
outra forma na empresa pública né? São duas personalidades. Quem tem um único perfil,
como eu tenho, do jeito que eu trabalho na privada eu trabalho aqui, então... Não que eu
esperasse que aqui fosse “rasgado”, não. Só que a gente espera que as coisas aqui funcionem e
não funcionam. Enquanto que na privada funciona. A gente aqui encontra muito mais
dificuldades que lá fora, porque aqui tem dia que você não tem nenhum papel higiênico, tem
dias que você não tem um copo. Tem dias que, como na semana passada, você não tem papel
toalha, não tem sabão pra lavar as mãos. Semana passada eu estava com quatro pacientes
infectados e não tinha uma gota de sabão pra lavar as mãos. E você liga pra reclamar e o cara
ainda vem soltar os cachorros pra cima de você. Pois venha pra cá dar assistência aos
pacientes infectados sem ter como lavar as mãos... Aí isso não é uma ilusão? Achar que, aqui,
as coisas funcionam, porque aqui é um hospital universitário? Que aqui tudo tem? Aqui tudo
falta. Tenho sete pacientes, vai chegar o oitavo e eu só tenho dois termômetros. E tem quatro
[pacientes] infectados. Eu tenho um pros infectados e um pra quem não está infectado... pra
evitar a infecção cruzada. É complicado, é por isso que eu digo que hospital público é uma
ilusão. Agora, existe pior? Existe.
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A maioria dos nossos funcionários do dia é bolsista, funcionário mesmo é só à noite,
então eles são estudantes. Então quando eles chegam aqui aprendem da forma correta, como
tem que ser, que o paciente tem que ser mudado de decúbito a cada duas horas, que tem que
ser feito massagem de conforto nessas horas... Eles aprendem de uma forma tal que tem horas
que eu tenho raiva, porque quando eu tô numa agonia muito grande, que eu tenho uma
prioridade: vai se passar um cateter, vai se fazer uma punção, uma coisa assim... quando eu
vejo ta todo mundo trocando os lençóis, todo mundo arrumando os pacientes e o médico lá
sozinho. Entendeu? Eles parecem uns robôs, eles aprendem de uma fora X que eles esquecem
das prioridades, entendeu? A maioria dos técnicos entra como estudante e aprende, mas
sempre se tem aqueles viciados, que vêm de fora, são introduzidos na equipe e querem passar
por cima dessas regras, entendeu?

Lorena

O trabalho das formiguinhas II – A revanche
Aqui, eu coloquei como se fosse uma escadinha e todo mundo ajudando a construir essa
escada, certo? Como se fosse a questão do trabalho em equipe, a importância do apoio, né?
Que faz diminui esse sentimento de impotência diante das dificuldades que nós enfrentamos,
em termos de recursos humanos e materiais. É o melhor que podemos fazer. E é juntos que
nós vamos construindo a assistência que consideramos de qualidade para melhorar aquele
paciente e sua qualidade de vida posterior ao internamento e eu desenhei... que é o paciente
[tomando banho de sol]. O trabalho em equipe proporciona à própria equipe o bem estar, o
ambiente saudável de trabalho, o estímulo pra aquela pessoa trabalhar sempre da melhor
forma, porque você ter outra pessoa que está do lado lhe apoiando, lhe ajudando. E, diante de
todas as dificuldades que existem vocês juntos vão pensar a melhor forma de fazer pra
proporcionar a esse paciente uma melhor qualidade na assistência e o seu bem-estar. São os
pontos [na mão dos personagens] que a gente pode trabalhar a atenção, o foco, a comunicação
para melhorar a assistência ao paciente.

A Chuva
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O sofrimento contido
Eu acho que retrata, porque eu não queria botar nenhuma cena, né? Esse personagem,
com choro, porque muitas vezes você não pode nem exteriorizar aquele sofrimento porque
tem aquela criatura que olha pra você e você é o porto seguro dela, que é o paciente. Então
você não pode... você sofre calado. Quando você vai estourar, às vezes, você estoura em casa.
Então eu acho assim... vai ser mais um choro contido, tanto que eu botei o bonequinho com a
boca fechada porque é uma coisa que nem chorar direito ele pode. Mais ou menos assim, o
que eu penso sobre o desenho. É aquele choro contido que não pode sair, porque não pode
tirar a esperança de ninguém, sabe? Aquela coisa contida mesmo, aquele choro fechado, que
não tem espaço pra passar.

Branquinha

Horror
O desenho quer dizer uma máscara feia... que pra mim representa a morte, como se
fosse uma coisa feia... não sei... um medo, sei lá...

Estrela
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Responsabilidade
Quando a gente faz o curso e termina, a gente coloca a enfermagem na nossa mão crua.
A gente tem que assumir a enfermagem e ser enfermeiro em qualquer lugar. Porque
enfermeiro trabalha em qualquer lugar, independente de estar aqui, ou num hospital privado,
em PSF, tem que ser um bom enfermeiro, ser responsável. Carregar isso na mão, ser
responsável em qualquer lugar que esteja.

Nurse

A separação entre o coração e a profissão
Acho que é mais ou menos assim. É o seguinte... é uma ponte que está atravessando um
rio bem largo que é o que separa o que eu gosto [casa], vamos dizer assim, meu apoio, meu
lado emocional, meus filhos, minha casa. E aqui, minha profissão, do outro lado. Então, essas
duas coisas são muito importantes pra mim e é difícil equilibrar, pra deixar as duas no mesmo
nível de importância, em equilíbrio. E eu vivo nessa ponte, pra lá e pra cá. Quando eu estou
aqui eu sou boa e quando eu estou aqui também sou boa. A passagem é o que me gera
sofrimento. Ter que largar aqui pra vir pra cá, como também largar aqui e vir pra cá.
Anita
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A enfermeira e seus algozes
Aqui é o que mais angustia, eu num canto de parede. Então aqui [desenho] é a coisa que
mais acontece aqui: a enfermeira acuada num canto de parede e 500 mil pessoas com suas
queixas, reclamações e problemas. É porque eu não sei fazer o dedinho [das outras pessoas]
apontando assim, sabe? Então assim, isso é uma das coisas que mais me angustia. Eu estou
criando esse mecanismo de defesa, de dizer “ei, você quer dizer isso pra quem? É pra doutor
fulano, só um instantinho”. Vou lá e chamo o doutor, entendeu? Eles perceberam logo e
disseram assim “você está tirando o corpo de fora?”. “Estou e só vou me meter naquilo que
for de minha responsabilidade, a partir de agora. Não quero me meter nos problemas de
vocês”. E vou me meter, numa urgência, vou atrás. “Nas coisas que vocês deveriam ter
organização, deveriam ter esquematizado pra que tudo desse certo, não vou me meter mais
não”.

Irmã

O meu sofrimento psíquico
Eu tentei desenhar um cérebro, que não está nem um pouco parecido com os giros, né?
Com a estrutura dos neurônios... E esses risquinhos são como se o cérebro estivesse
eletrizado, cheio de informações, de atividades, de estresse, de inquietações, geradas pelas
dificuldades do trabalho.

Borboleta
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Morte infantil
A história é o que aconteceu hoje, um bebê de 29 dias que morreu nos meus braços, com
infecção, cheio de picada de insetos. A questão da desigualdade social que levou o menino
aos maus tratos. A gente via na cara da mãe que não era violência, não era por maus tratos
porque ela achava bonito mal tratar, não é isso. A gente via que ela tinha cuidado, enquanto o
menino estava naquela fase de vai e não vai, ela estava ali zelando por ele, ficava do lado dele
em pé, não quis sentar, não quis comer. A gente via isso. Agora, a desigualdade social que
causa... vou botar aqui: a desigualdade social que é igual à falta de orientação adequada, à
ignorância, né? Porque se ela tivesse uma igualdade social, se tivesse uma condição, ela teria
uma orientação melhor, não seria tão ignorante e o menino não teria sofrido. Essa situação
aconteceu hoje, mas já teve outro caso de um pai, que queria bater na mãe e a criança estava
impedindo, porque era uma criança de 10 meses e estava no colo da mãe. Então como não
podia bater na mãe, sabe o que ele fez? Ele pegou a criança do colo da mãe, jogou e foi dar na
mãe, enquanto isso o menino morreu, caiu, teve um traumatismo craniano fatal e morreu.
Então, são essas coisas que me abalam, entendeu? Nesse caso, nem é culpa só da
desigualdade social, é a violência também, entendeu? Desigualdade, violência, maus tratos,
ignorância, mãe muito jovem, muito imatura, tudo isso leva a criança a morrer, uma criança
que tinha uma vida inteira pela frente. Isso me deixa, revoltada.

Enfacomamor
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Uma gota d’água no oceano
Isso aqui faz de conta que é um pingo no meio do oceano. Eu vejo assim, que isso [gota]
é o meu sofrimento na enfermagem diante de tudo o que acontece no meio profissional. Então
meu sofrimento é muito pequeno.

Paciência

Preciso de maturidade para ver o que tenho
É assim, eu me sinto num lugar que muito me agrada, certo? Com passarinho, com sol,
com arvorezinha, aqui tem um pequeniquezinho. Estou num lugar muito bonito, me dá prazer
estar aqui, né? Com coisas que eu gosto de fazer. Eu adoro comer, adoro passear. Por que eu
estou chorando? Porque tem pessoas que falam mal de mim e às vezes... assim, imagino, eu
penso que falam. Pessoas que, na verdade, não se entendem bem comigo, entendeu? Que me
fazem chorar. Eu estou num lugar que me agrada mas, às vezes, pouca coisa me deixa mal.
Porque assim, aquela coisa de fazer amizade, de confiar demais em todo mundo, de não saber
dividir o lado profissional do pessoal, porque esse hospital é a minha vida aqui em Natal, eu
trabalho aqui, mas eu não tenho amigos aqui em Natal. Eu procuro fazer amizades aqui
[HUOL] e termino não separando a amizade do profissional. Então, eu preciso ter a
maturidade de ter aqui somente como uma coisa profissional, mais nada. Isso é muito ruim, eu
acho, mas eu acho que é a melhor forma que tem é separar, né? Vê aqui o profissional, falar
com as meninas [técnicas de enfermagem], saber impor o que tem que ser. Eu não sei impor lá
fora, não sei magoar lá fora, mas, de repente, aqui é necessário, entendeu? Ser um pouco
diferente pra poder atuar de uma forma melhor.

Felicidade

152

O estresse do dia-a-dia
É o nosso dia-a-dia aqui: a gente chega correndo, recebe o plantão, vai pra enfermaria, a
gente nem pisa na enfermaria e já tem dez problemas lá pra você resolver. Problemas que nem
cabem à gente: problema de uma cama que quebrou, problema de uma ambulância que não
veio buscar o paciente na hora certa, o exame que foi colhido e não foi encaminhado porque
não tinha transporte, ou por falta de comunicação, ou porque o médico esqueceu de avisar que
seria hoje. Então, aí a gente já chega na enfermaria assim [desenho] com as mãos na cabeça,
já chega estressado. Porque você nem chega e, a maioria das vezes, o que cabe à gente até dá
pra gente resolver, mas assim, 80% dos problemas não são para o enfermeiro resolver. A
gente faz porque acaba com pena daquele paciente que está ali, que não vai ter quem faça ou
vai ficar em falta... é só a gente mesmo e acabou.

Santos

