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RESUMO 

 

Este estudo objetiva verificar a relação entre o fenômeno da overeducation 

(sobreeducação) e as vivências de prazer-sofrimento no trabalho de servidores 

assistentes em administração em uma Instituição Federal de Ensino, localizada em 

Goiânia-GO. Para tanto, busca descrever a organização do trabalho a que os servidores 

estão submetidos, investigar suas vivências de prazer-sofrimento, descrever as 

estratégias de mediação do sofrimento no trabalho utilizadas por esses trabalhadores e 

analisar o processo de sobreeducação na instituição pesquisada. Tem como aporte teórico 

a psicodinâmica do trabalho, no qual a organização do trabalho é conceituada como a 

forma como as tarefas são definidas, divididas e distribuídas, a forma como são 

concebidas as prescrições, bem como a forma como se operam a fiscalização, o controle, 

a ordem, a direção e a hierarquia. O prazer-sofrimento é estudado como um constructo 

dialético, sendo definido como vivências de angústia, medo, insegurança, 

reconhecimento e liberdade de expressão. As estratégias de mediação visam responder às 

contradições da organização do trabalho, evitando ou transformando as situações 

geradoras de sofrimento. Já a sobreeducação é entendida como fenômeno em que o 

trabalhador apresenta nível de escolaridade acima do requerido para sua ocupação. As etapas 

de pesquisa foram: a) reuniões com a direção do órgão pesquisado, a fim de delinear a 

pesquisa e explicar o modo como ela seria conduzida; b) observação participante em uma 

unidade de funcionamento (campus); c) análise de documentos e textos referentes ao 

órgão; d) cinco entrevistas semiestruturadas individuais com servidores ocupantes de 

cargo de nível médio que já possuíam graduação e/ou pós-graduação quando 

ingressaram na instituição. Essas entrevistas foram analisadas por meio da Análise de 

Conteúdo e apresentadas nos resultados da presente dissertação. Nota-se falta de 

autonomia dos servidores na tomada de decisão; ausência de reconhecimento por parte 

da chefia; rigidez burocrática; atividades desprovidas de sentido; uso de estratégias 

defensivas individuais como formas de lidar com as dificuldades descritas; existência de 

servidores em situação de sobreeducação. Os resultados sugerem que os servidores 

sobreeducados desfrutam de uma falsa sensação de prazer, que, na verdade, camufla o 

sofrimento decorrente do desempenho de atividades desprovidas de sentido. 

Palavras-Chaves: Sobreeducação, Servidores Públicos, Prazer-Sofrimento, Estratégias 

de Mediação, Psicodinâmica do Trabalho. 
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ABSTRACT  

The objective of this study is to verify the relation between the overeducation phenomenon and the 

experiences of pleasure-suffering in the work of assistant servants in administration at a Federal 

Teaching Institution, located in Goiânia-GO. Therefore, it aims to describe the organization of the 

work to which the workers are submitted, to investigate their experiences of pleasure-suffering, to 

describe the strategies of mediation of the suffering in the work used by these workers and to analyze 

the overeducation process in the researched institution. The Psychodynamics of Work is used as the 

main theory to achieve the objective, by understanding the organization of work as the way tasks 

are defined, divided and distributed, the way the prescriptions are conceived, as well as how 

fiscalization, control, order, direction and hierarchy occurs. The pleasure-suffering are defined 

as experiences of anguish, fear, unsafeness, recognition and liberty of speech. Mediation 

strategies are responses to the contradictions of the organization of the work, avoiding or 

transforming the situations that lead to suffering. The overeducation is concerned as a 

phenomenon in which the worker presents level of schooling above the required for its 

occupation. Research data were collected by: a) meetings with the directors of the searched 

organ, in order to delineate the research and explain the way as it would be lead; b) participating 

visit to an operating unit (campus); c) analysis of documents and texts referring to the organ; d) 

five individual interviews with middle-level servants who already had undergraduate and / or 

postgraduate degrees when they joined the institution. These interviews were analyzed by 

Content Analysis and described as the results of the present document. The results indicate lack 

of autonomy of the servers in the decision making; lack of recognition on the part of the direction; 

bureaucratic rigidity; meaningless activities; use individual defensive strategies as ways of 

dealing with the difficulties described; existence of servers in situations of overeducation. The 

results suggest that overeducated servants enjoy a false sense of pleasure, which actually 

camouflages the suffering of performing meaningless activities. 

 

Key-Words: Overeducation, Public Servants, Pleasure-Suffering, Strategies of Mediation, 

Psychodynamics of Work.
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INTRODUÇÃO 

O trabalho na esfera pública hoje é desejado por muitas pessoas, independentemente do nível 

intelectual, da região onde mora ou da faixa etária. O setor público, em vista das perspectivas salariais, 

da segurança e da estabilidade, e ainda das boas condições de trabalho, é visto com grandes atrativos 

pelos trabalhadores (Marconi, 2003; Nogueira, 2005). Segundo Palotti e Freire (2015), entre os anos 

de 2002 e 2014, o número total de servidores públicos, apenas na esfera federal, cresceu cerca de 

35%. E em relação aos postulantes à carreira pública, somente em 2014, o número estimado de 

pessoas que estavam se preparando para concursos públicos era de 12 milhões, segundo a revista 

Istoé1. 

Fala-se em um verdadeiro mercado dos concursos públicos, que envolve cursinhos 

preparatórios, editoras, livrarias, além de empresas especializadas na organização das seleções –

chamadas bancas organizadoras –, que segue em expansão. Esse cenário leva a uma legião de 

desempregados que vivem em função da preparação para concursos públicos, com um modo 

operacional próprio, em busca do “sonho” do cargo público. Criou-se, assim, a chamada cultura do 

concurso (Anjos, 2015; Nogueira, 2015; Moreira, 2016).  

 Nesse contexto, chama a atenção o número cada vez maior de pessoas que optam pelo 

trabalho na esfera pública, mesmo que para desenvolver atividades que não estejam relacionadas à 

sua área de formação e escolarização. 

Numa pesquisa realizada com egressos de cursos de Pedagogia, História, Administração, 

Direito e Odontologia da cidade de Florianópolis-SC, Silva (2004) constatou que a expectativa de 

ingresso no serviço público era vista por esses sujeitos não como uma opção escolhida pela natureza 

do trabalho naquele setor, mas como uma alternativa para lidar com o sentimento de insegurança 

mobilizado diante da instabilidade encontrada no mundo do trabalho. 

O grau de dificuldade do acesso aos cargos públicos tem aumentado consideravelmente, devido 

tanto à alta proporção entre candidatos e número de vagas, quanto ao maior nível intelectual exigido 

dos candidatos que se submetem a essas seleções. Como consequência disso, é cada vez mais alto o 

nível de escolarização das pessoas que ingressam no serviço público (Neves, 2005; Nogueira, 2015), 

o que revela o fenômeno conhecido como overeducation ou sobreeducação (Santos, 2002; Diaz & 

Machado, 2008; Cavalcanti, 2008; Esteves, 2009). 

                                                           
 

1 Fonte: http://istoe.com.br/359704_a+classe+media+se+rende+ao+emprego+publico. 

http://istoe.com.br/359704_a+classe+media+se+rende+ao+emprego+publico
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 Os estudos sobre incompatibilidade entre escolaridade e cargo são recorrentes na área das 

ciências econômicas, abordando a questão de sobreeducação prioritariamente em relação à 

produtividade, dando ênfase ao balanço de perdas e ganhos para as organizações e para os 

trabalhadores – em termos de retorno financeiro. Contudo, ainda é pouco o número de trabalhos na 

área de saúde ocupacional que abordam esse fenômeno (Diaz & Machado, 2008; Cavalcanti, 2008; 

Esteves, 2009; Faria & Machado, 2016).  

 Se, por um lado, as pessoas que ingressam no serviço público são cada vez mais 

escolarizadas, por outro, constata-se que nem sempre isso se reflete na complexidade das atividades 

de trabalho a serem por elas desempenhadas. Não é raro encontrar servidores públicos com graduação 

e até pós-graduação realizando atividades de nível auxiliar, as quais se restringem a tarefas repetitivas 

e operacionais, que exigem um repertório intelectual bastante simples (Ribeiro, 2011; Moreira, 2016). 

Inicialmente, esses trabalhadores são atraídos pela boa remuneração e pela possibilidade de 

estabilidade no emprego, além de outros já mencionados fatores de atratividade do setor público, em 

comparação com o que ocorre na iniciativa privada. Porém, a tendência é que, com o passar do tempo, 

as tarefas realizadas passem a não fazer sentido e a não satisfazerem às necessidades de 

reconhecimento e crescimento dos trabalhadores, podendo ocasionar, assim, insatisfação e sofrimento 

(Albrecht, 2010; Ribeiro, 2011). 

 Diante do exposto, o presente estudo se propõe a verificar os possíveis impactos da 

sobreeducação nas vivências de prazer e sofrimento de trabalhadores do setor público. Para tanto, 

iremos usar o referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho. Procuraremos saber o que esses 

servidores pensam e sentem em relação ao seu trabalho nesse contexto; como fazem para se manter 

saudáveis mesmo diante de circunstâncias como as que foram citadas; quais estratégias de mediação 

do sofrimento são utilizadas por eles. 

Justificativa 

 

 O presente estudo se justifica diante da grande importância de se abordar as interações entre 

as pessoas e o seu trabalho na conjuntura contemporânea, sobretudo no que tange à esfera pública, 

onde o número de trabalhares – e postulantes aos cargos públicos – tem crescido significativamente 

desde o início dos anos 2000 (Fontainha et al., 2014; Palotti & Freire, 2015; Nogueira, 2015).  

Mesmo diante de tantas transformações em curso nos contextos produtivos, o trabalho é 

afirmado por diversos autores como categoria central da vida do ser humano e de suas formas de 
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sociabilidade (Codo, 1996; Jacques, 1996; Antunes, 2009; Alves, 2007; Coutinho, 2008; Krawulski, 

1998; Sato & Schmidt, 2004).  

 O trabalho tem o poder de afetar o trabalhador mesmo quando ele está longe de suas 

atividades. Isso porque é constitutivo de sua identidade. O trabalho é categoria central na vida dos 

homens. É investido de grande importância na sociedade ocidental, que eleva o papel de trabalhador 

a um lugar de destaque entre os papéis sociais representativos do eu (Jacques, 1996). Sem dúvidas, o 

trabalho ocupa parte importante do espaço e do tempo da vida humana na contemporaneidade. Ele é 

fonte de identificação e de autoestima, de desenvolvimento das potencialidades humanas, modo de 

alcançar o sentimento de participação nos objetivos da sociedade; portanto, não é apenas um meio de 

satisfação das necessidades básicas (Navarro & Padilha, 2007). 

 Sem o trabalho não pode haver existência social. O trabalho é uma categoria fundante do ser 

social que salta de sua origem natural, calcada em instintos, para produzir a si mesmo como gênero 

humano (Lessa, 2002). A esse respeito, Antunes (2009) afirma que o trabalho se configura como 

categoria originária do ser social, que permite um salto ontológico entre os seres anteriores e o ser 

que se torna social.  É, como a linguagem e a sociabilidade, uma categoria que se opera no interior 

do ser; ao mesmo tempo em que transforma a relação metabólica entre homem e natureza e, num 

patamar superior, entre os próprios seres sociais, autotransforma o próprio homem e a sua natureza 

humana.  

 Dessa forma, é preciso resgatar o sentido social e a função psíquica do trabalho, ou seja, 

resgatar o valor do trabalho enquanto fator de pertinência a grupos e a certos direitos sociais, de 

reconhecimento, de gratificação e de mobilização da inteligência (Heloani & Lancman, 2004). Para 

tanto, deve-se dispor de um instrumental teórico-prático que revele as contradições por trás da 

organização do trabalho e possibilite ao sujeito-trabalhador exercitar sua autonomia e sua 

criatividade. 

  Para Dejours (1992), o ser humano investe grande parte da sua existência dedicando-se ao 

trabalho, mas nem sempre obtém crescimento, reconhecimento e independência profissional. Em vez 

disso, não raras vezes, o trabalho lhe causa insatisfação, desinteresse, irritação e exaustão. Talvez 

porque, como argumenta Antunes (2009), o trabalho concebido como atividade vital, proveniente da 

necessidade natural eterna de troca entre o homem e a natureza, praticado por vontade livre do homem 

de controlar as relações materiais entre si e a natureza, tornou-se assalariado, heterodeterminado, 

fetichizado e estranhado.  

Com o advento do capitalismo, as relações de trabalho passaram a limitar de forma mais 

acentuada a autonomia do homem, tornando-o alienado perante a realidade social que o cerca. Tal 

quadro se acentuou a partir da chamada reestruturação produtiva, que trouxe novas formas de 
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organização do trabalho, as quais apresentam as seguintes características: produção sob demanda, 

variada, heterogênea e diversificada; o trabalho em equipe, com funções multivariadas e flexíveis; 

polivalência dos trabalhadores; redução dos níveis hierárquicos, com estabelecimento de coordenação 

horizontal; e, por fim, valorização da autonomia e qualificação profissional (Mendes & Morrone, 

2003).  

Esse cenário, caracterizado por excessiva divisão de tarefas, demasiados controles e normas, 

bem como pouca margem de liberdade para o trabalhador, tem levando a uma intensificação dos 

efeitos nocivos da organização do trabalho sobre o trabalhador, acentuando os riscos psicossociais 

(Facas, 2013).  

 E essas características do trabalho não se restringem apenas à iniciativa privada, mas se 

revelam também na esfera pública. Ressalvadas suas peculiaridades, o trabalho no setor público 

também carrega componentes alienantes e quem podem gerar sofrimento e mal-estar. Na concepção 

de Jackson Filho (2004), há uma associação entre o adoecimento dos servidores e a degradação do 

funcionamento dos serviços públicos. De acordo com Ferreira (2012), entre os fatores que podem 

gerar mal-estar nos trabalhadores das instituições públicas, pode-se destacar: desempenho de tarefas 

repetitivas, influência de questões políticas, desconforto térmico no ambiente de trabalho, regras e 

processos inflexíveis, excessiva cobrança de prazos, falta de reconhecimento e crescimento 

profissional, dentre outros. 

A impossibilidade e as dificuldades de transformar ou adaptar as determinações da 

organização do trabalho se constituem fonte de insatisfação ou de sofrimento a partir do momento 

em que os trabalhadores sentem como se seus recursos de transformação estivessem esgotados. Em 

decorrência desses fatores, a saúde pode estar comprometida e ameaçada. Dejours (1986) aponta 

como um dos principais pontos de conflitos e, por consequência, provocadores de sofrimento 

psíquico, “as relações, muitas vezes rígidas, entre o trabalhador e a organização. Esta relação pode 

ser considerada como conflituosa por contrapor a expectativa do trabalho à rigidez sobre o modo de 

funcionamento e produção da organização” (p. 8). 

Assim, o interesse pelo tema em questão surgiu em decorrência da atuação do autor deste 

estudo como servidor de um órgão público federal situado em Goiânia-GO, onde foi possível notar 

um aparente descontentamento de grande parte dos servidores que ocupam cargos que não 

contemplam suas áreas de formação. São vários os servidores que possuem formação e escolarização 

“superiores” às que são exigidas pelo cargo que ocupam. Considera-se, assim, que esses servidores 

estão em situação de sobreeducação (Diaz & Machado, 2008; Esteves, 2009; Faria & Machado, 

2016). 
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Percebe-se, ainda, que as atividades que constituem esses cargos estão aquém daquelas que 

os servidores desejariam exercer. É o caso de alguns servidores com mestrado e até doutorado que 

exercem cargos de nível auxiliar em áreas totalmente distantes de sua formação.  Assim, o que 

motivou o presente projeto foi a necessidade de se analisar as vivências de sofrimento desses 

servidores sobreeducados. 

Objetivos 

 

Geral 

Analisar as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de servidores de uma Instituição 

Federal de Ensino situada em Goiânia-GO, que estão em situação de sobreeducação; especificamente, 

os que possuem, no mínimo, a graduação e estão lotados em cargos que exigem nível médio. 

Específicos  

a) Identificar servidores públicos que apresentam nível superior e/ou pós-graduação e que estão 

lotados em cargos que exigem apenas nível médio; 

b) Caracterizar a organização do trabalho a que os servidores estão submetidos;  

c) Analisar os principais fatores que geram prazer ou sofrimento nesses trabalhadores; 

d) Caracterizar as estratégias de mediação do sofrimento.  

Para a consecução desses objetivos, foi usado como referencial teórico a Psicodinâmica do 

Trabalho, uma vez que esta possibilita “o estudo das relações entre a organização do trabalho e os 

processos de subjetivação” (Mendes, 2007, p. 29). Dessa forma, buscou-se realizar uma análise da 

relação entre a subjetividade do servidor e a organização de trabalho à qual ele está sujeito. Nessa 

abordagem, considera-se que o veículo que dá acesso a essas relações dinâmicas do trabalho é a 

palavra/discurso do trabalhador. Parte-se, aqui, do pressuposto de que apenas aquele que vivencia a 

dinâmica é capaz de traduzir sua realidade de trabalho mediante o uso da palavra.  

Assim, como fonte de dados, serão utilizadas a entrevista e a observação participante. O uso 

da entrevista permite o desenvolvimento eficaz do mecanismo de elaboração da realidade do trabalho 

pelo próprio sujeito imerso nesse contexto específico, ou seja, ela se adéqua de forma mais precisa 

ao objeto pesquisado, possibilitando uma compreensão que vai além do visível e mensurável, que se 

dá por intermédio das palavras. Já a observação participante serviu de suporte importante para mapear 

os elementos da organização do trabalho a que esses trabalhadores estão sujeitos. 

Este estudo está organizado em quatro capítulos, além desta introdução e das considerações 

finais, da seguinte forma: o capítulo um trata da relação entre escolaridade e serviço público, onde se 

discute os motivos que têm levado cada vez mais pessoas a se capacitarem e a buscarem uma vaga 
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no setor público. Em seguida, no capítulo dois, apresentamos o referencial teórico que fundamenta 

este estudo: a Psicodinâmica do Trabalho, com um breve histórico e a apresentação de seus principais 

conceitos, os quais serão utilizados na etapa de discussão dos dados. O capítulo três contém o método 

proposto, indicando os participantes da pesquisa, o local em que ela ocorre, as estratégias de coleta 

de dados e a forma de análise de dados. Por fim, o quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa 

e a discussão com base no referencial teórico escolhido. 

  



18 
 

1. ESCOLARIDADE E SERVIÇO PÚBLICO 

Em decorrência do processo de organização capitalista do trabalho, nasce a noção de 

hierarquia de postos de trabalho, que se estabelece a partir de uma escala de qualificações 

profissionais associada a níveis também hierárquicos de escolaridade. Dessa forma, visando a 

melhores oportunidades de trabalho – ou manter o que já possui –, o trabalhador passa a agregar ao 

seu currículo novas titulações, muitas vezes sem se preocupar com a qualidade do conteúdo, seja por 

desinformação, questões financeiras ou falta de tempo. Isso acaba por gerar um excesso de pessoas 

diplomadas, ocasionando a perda relativa do valor dos diplomas, os quais, em alguns casos, tornam-

se meros elementos de seleção (Faria & Machado, 2016).  

Nesse cenário passa a haver, cada vez mais, trabalhadores que apresentam nível de 

escolaridade acima do requerido para sua ocupação, levando ao fenômeno conhecido como 

sobreeducação (Diaz & Machado, 2008; Faria & Machado, 2016), o qual será discutido mais adiante. 

De início, partindo dessa definição, é possível constatar a presença desse fenômeno no setor 

público (Castelar et al., 2010). Isso porque é cada vez maior o número de servidores públicos que 

possuem escolaridade acima da exigida para o cargo que ocupam (Ribeiro, 2011; Moreira, 2016), 

ainda que para desenvolver atividades que não estejam relacionadas à sua área de formação e 

escolarização (Marconi, 2003; Nogueira 2005). 

Assim, neste capítulo, procuraremos identificar as características e os impactos da 

sobreeducação no contexto do trabalho no serviço público. Para tanto, analisaremos a realidade de 

uma Instituição Federal de Ensino situada em Goiânia, Goiás. Antes, porém, faz-se necessária uma 

breve contextualização acerca da centralidade do trabalho, categoria que, como será visto, é essencial 

na constituição da nossa subjetividade e que influencia a forma como lidamos com a educação formal 

(Alves, 2007; Faria & Machado, 2016). 

1.1 A Importância do Trabalho para o Homem 

 

 Não há um conceito único para trabalho. O que ocorre é o emprego de aproximações 

conceituais, ou seja, conceitos de trabalho que não o esgotam e nem são integráveis racionalmente 

entre si. De acordo com Savtchenko (1987), 

o trabalho é atividade racional do homem, com a qual ele adapta objetos da natureza, de modo 

a satisfazer suas necessidades. No processo de trabalho o homem despende energia física, 

nervosa e mental e cria produtos necessários para a sua existência. (...) ao atuar sobre a 

natureza, ao trabalhar, o homem transforma-se, desenvolvendo ao mesmo tempo a sua cultura 

material e espiritual e as suas aptidões físicas e espirituais (p. 7). 
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 Observa-se que muitas vezes a palavra trabalho remete a um significado de dor, sofrimento e 

tortura. De acordo com Albornoz (1986), a palavra trabalho se origina do latim tripalium, que se 

refere a um instrumento feito de três paus afiados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, 

usado no processamento de cereais. Há uma ligação com o verbo tripaliare (torturar), uma vez que o 

tripalium simboliza um instrumento de tortura para os indivíduos que, ao perderem o direito à 

liberdade, eram submetidos ao trabalho forçado. 

 Entretanto, é importante salientar, conforme Lazzareschi (2007), que o trabalho não se resume 

à relação de emprego, embora as atividades realizadas no emprego constituam atividades de trabalho. 

Para a autora, o trabalho simboliza a criação de bens – não necessariamente materiais – para a 

satisfação das necessidades humanas. Já o emprego é uma relação contratual de trabalho em que um 

proprietário dos meios de produção compra a força de trabalho de um não proprietário, sendo o salário 

a moeda de troca. 

 

 Para Marx (1989), conforme afirma em seu clássico O Capital,  

 

antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. 

Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento 

as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar por meio 

deste movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo 

tempo, sua própria natureza (p. 149). 

  

 Nesse sentido, o trabalho não é uma opção do homem. Antes, é uma necessidade de 

sobrevivência, e sempre será, uma vez que, para além de necessidades materiais, o trabalho, segundo 

Jacques (1996), é elemento formador da própria identidade do sujeito. Para Codo (1986), o trabalho 

influencia e determina o comportamento do humano, suas expectativas, seus projetos para o futuro, 

sua linguagem e seu afeto. Como afirma Dejours (2004a), falar de centralidade do trabalho é 

considerar que o trabalhar seria uma condição transcendental de manifestação absoluta da vida. Ao 

mesmo tempo que reflete nossa subjetividade, o trabalho influencia sua constituição. 

  Dejours (2004a) considera que existe uma lacuna entre o que é prescrito pela organização e o 

real. Para o autor, trabalhar significa preencher essa lacuna. O trabalho seria, então, aquilo que o 

sujeito deve acrescentar às prescrições para que atinja os objetivos propostos pela organização, ou 

ainda o que ele deve dar de si mesmo para fazer frente ao que não funciona quando ele segue de 

maneira fiel a tarefa. Nas palavras do autor, 
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o trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato de trabalhar: gestos, saber-

fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de 

interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e de inventar, etc. Em outros 

termos, para o clínico, o trabalho não é em primeira instância a relação salarial ou o emprego; 

é o “trabalhar”, isto é, um certo modo de engajamento da personalidade para responder a uma 

tarefa delimitada por pressões (materiais e sociais). O que ainda aparece para o clínico como 

a característica maior do “trabalhar”, é que, mesmo que o trabalho seja bem concebido, a 

organização do trabalho seja rigorosa, as instruções e os procedimentos sejam claros, é 

impossível atingir a qualidade se as prescrições forem respeitadas escrupulosamente. 

(Dejours, 2004a, p. 28). 

 

 O trabalho é categoria central na vida dos homens. É investido de grande importância na 

sociedade ocidental, que eleva o papel de trabalhador a um lugar de destaque entre os papéis sociais 

representativos do eu (Jacques, 1996). Sem dúvidas, o trabalho ocupa parte importante do espaço e 

do tempo da vida humana na contemporaneidade. Ele é fonte de identificação e de autoestima, de 

desenvolvimento das potencialidades humanas, de alcançar sentimento de participação nos objetivos 

da sociedade; não é apenas meio de satisfação das necessidades básicas (Navarro & Padilha, 2007). 

Nesse sentido, 

o ingresso no mundo concreto do trabalho confere valor social, reproduzindo o imaginário 

coletivo de valorização moral ao ser trabalhador. Permite a aquisição de qualificações como 

seriedade, obediência, disciplinamento, etc., esperadas pelo espaço de trabalho oportunizado 

a determinadas camadas sociais que são agregadas à identidade de trabalhador e incorporadas 

ao eu. (Jacques, 1996, p. 24). 

 

 Segundo Lessa (2002), sem o trabalho não pode haver existência social. O trabalho é uma 

categoria fundante do ser social, que salta de sua origem natural, calcada em instintos, para produzir 

a si mesmo como gênero humano. A esse respeito, discorre Antunes (2009): 

 

o trabalho, portanto, configura-se como protoforma da práxis social, como momento 

fundante, categoria originária, onde os nexos entre causalidade e teleologia se desenvolvem 

de modo substancialmente novo; o trabalho, como categoria de mediação, permite o salto 

ontológico entre os seres anteriores e o ser que se torna social. É, como a linguagem e a 

sociabilidade, uma categoria que se opera no interior do ser; ao mesmo tempo em que 

transforma a relação metabólica entre homem e natureza e, num patamar superior, entre os 

próprios seres sociais, autotransforma o próprio homem e a sua natureza humana. E como no 

interior do trabalho estão pela primeira vez presentes todas as determinações constitutivas da 

essência do ser social, ele se mostra como sua categoria originária (p. 145). 

 

 

 Ainda de acordo com Antunes (2009), o trabalho dá sentido à vida. Uma vida cheia de sentido 

fora do trabalho requer uma vida dotada de sentido dentro deste. O autor considera que satisfação, 

realização e sentimento de pertença são incompatíveis com trabalho assalariado, fetichizado e 

estranhado. Uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de 

sentido fora do trabalho. Em suma, o trabalho cumpre um papel imprescindível para o ser humano, 
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tendo em vista seu potencial de propiciar subsistência, dar sentido existencial e contribuir para a 

estruturação da subjetividade.  

 Porém, a partir da revolução industrial e do advento do modo de produção capitalista, o 

trabalho passa a ter uma nova configuração, que culmina na deformação de seu caráter emancipador 

e social. Segundo Krawulski (1998), além de mudanças referentes aos aspectos técnicos do trabalho, 

como a passagem do trabalho manual para a máquina e o surgimento da fábrica, ocorrem grandes 

transformações em termos de mentalidade e de cultura, com o surgimento de uma gama de novos 

tipos de trabalhos, a transformação das profissões liberais e o crescimento do setor de serviços.  

 De acordo com Fromm (1977, como citado em Krawulski, 1998), a evolução econômica do 

capitalismo gerou fortes mudanças também em relação ao aspecto psicológico, com o trabalho 

tornando-se um valor supremo na vida das pessoas. Nesse contexto, segundo o autor, “o desejo de 

riqueza e de sucesso material tornou-se a paixão que a tudo absorvia. O papel cada vez maior do 

capital e da competição alterou a situação pessoal de todos, trazendo-lhes insegurança, isolamento e 

ansiedade” (p. 5). Ainda de acordo com Krawulski (1998), dentre as principais mudanças ocorridas 

nos últimos dois séculos, destaca-se “a gradativa transformação do trabalho em emprego, que se 

reporta a trabalho pago em dinheiro, típico, portanto, da lógica capitalista” (p. 13). Essa 

transformação, segundo Frigotto (2002), retirou do trabalho sua dimensão ontológica – seu potencial 

criativo e estruturante da identidade.  

 Se, por um lado, as formas de organização do trabalho foram se sofisticando, no decorrer da 

história, para atender aos interesses do capitalismo, por outro, de acordo com Navarro e Padilha 

(2007), “os avanços científicos ocorridos em nome do progresso não conseguiram eliminar as formas 

de exploração física e psíquica dos trabalhadores, nas fábricas ou fora delas” (p. 17). Essa situação se 

agrava com o advento da chamada reestruturação produtiva, a qual teve sua efervescência no final da 

década de 1960, e tem as seguintes características: intensificação dos investimentos em inovações 

tecnológicas; introdução de novas ferramentas de gestão, com ênfase na flexibilização da produção e 

do trabalho; e mudanças nas leis, normatizando os processos de produção e as relações de trabalho 

(Ferreira, 2008). 

 Conforme Pacheco (2011), 

 
O cenário de produção durante a reestruturação produtiva era caracterizado 

pelos seguintes fatores: redução do papel do estado; políticas 

governamentais de valorização do capital financeiro; flexibilização dos 

contratos de trabalho; aumento crescente das taxas de desemprego e 

exclusão social; e baixa e instável expansão da riqueza para a sociedade 

como um todo (pp. 32-33). 

 

 Dentre as múltiplas repercussões da reestruturação produtiva no âmbito das relações de 
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trabalho, destacam-se o crescente desemprego, o aumento dos trabalhos informais e a precarização 

das formas de trabalho (Coutinho, 2006). Essas consequências, somadas às pressões do mercado, 

requerem cada vez mais dos trabalhadores um contínuo aperfeiçoamento técnico, identificação com 

o trabalho e dedicação total a este. Responder a essas exigências torna-se demanda imprescindível 

para que esses trabalhadores sobrevivam e busquem se adequar ao modelo vigente. 

 Alguns traços da reestruturação produtiva podem ser ilustrados pelas seguintes experiências 

na iniciativa privada: baixa remuneração, sobrecarga, demissões, instabilidade, contratos precários, 

desgaste emocional, temor de discriminação pela idade, falta de reconhecimento e cobranças por 

produtividade, entre outros (Coutinho, 2006; Alves, 2007; Antunes, 2009).  

 Com o mercado de trabalho cada vez mais precário em decorrência do aumento da competição 

pelas vagas, o desemprego se torna cada vez mais presente e, de acordo com Forrester (1997), “invade 

hoje todos os níveis de todas as classes sociais, acarretando miséria, insegurança, sentimentos de 

vergonha (...)” (p. 125). Nesse contexto, os sujeitos são considerados apenas como excessos que 

precisam ser eliminados, o que gera sentimentos de inadequação e inutilidade. Segundo Lima e 

Gomes (2010), nem mesmo as camadas que anteriormente eram vistas como mais protegidas, tais 

como profissionais escolarizados, escapam do desemprego. 

 Diretamente relacionado ao desemprego e à competitividade do mercado de trabalho, surge 

no contexto contemporâneo o termo empregabilidade, que é fruto de um discurso largamente 

difundido o qual exige dos sujeitos constante aperfeiçoamento e dedicação como forma de alcançar 

e manter um lugar nesse disputado mundo do trabalho. Para Alves (2007), acrescentam-se a esse 

discurso promessas de inclusão e permanência no mercado de trabalho para aqueles que perseguirem 

um conjunto de competências, que vão qualificá-los cada vez mais, para que possam, enfim, ser 

considerados como “empregáveis”.  

 Segundo Campos (2011), empregabilidade pode ser compreendida como a junção de 

competências, habilidades e variáveis psicológicas utilizadas para conquistar e manter um trabalho 

ou um emprego. Envolve determinar, obter e manter as habilidades e as qualificações necessárias 

para o trabalho, promovendo-se a si mesmo a fim de alcançar as competências da profissão. Pode-se 

afirmar, ainda, que a empregabilidade envolve uma fase de preparo do indivíduo para conseguir um 

emprego ou trabalho e, em seguida, mostrar-se competente para mantê-lo ou ingressar em outro. 

Nesse sentido, para continuar empregado, é preciso que o sujeito se capacite ou se qualifique cada 

vez mais.  
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1.2 A Capacitação como Forma de Evitar a Inutilidade 

 

 Neste estudo, consideraremos as categorias capacitação e qualificação como sinônimos, 

significando um processo de acúmulo de competências variadas com vistas à consecução de uma 

posição no mercado de trabalho.  

 As transformações no mundo capitalista em curso desde a década de 1970, decorrentes do 

processo de reestruturação produtiva,  caracterizadas por um novo padrão de acumulação capitalista 

que pressupõe novas formas de exploração do capital-trabalho, têm provocado a necessidade de 

formação de um novo trabalhador, mais adaptável às necessidades cada vez mais voláteis do mundo 

produtivo, num contexto de precarização das relações de trabalho, desemprego, destruição da 

organização sindical e exigência de novas qualificações (Silva, 2004; Sennett, 2006). 

  O discurso da qualificação constante impõe ao trabalhador a necessidade de promover seu 

aperfeiçoamento profissional por meio de cursos, especializações, aprendizagem de novas línguas, 

entre outros, sob pena de ser culpabilizado caso perca ou não consiga um emprego. A qualificação 

aparece, assim, como a estratégia de salvação frente ao desemprego; é solução redentora, que 

restringe esse crescente fenômeno ao âmbito individual, tornando-se obrigação de cada um se 

qualificar mais e, assim, sobreviver no mundo competitivo (Alves, 2007). 

 Segundo Antunes (2009), cada vez mais uma “parte importante do tempo livre dos 

trabalhadores está crescentemente voltada para adquirir empregabilidade” (p. 131). As pessoas se 

qualificam para não ficarem desempregadas, mas de tanto se capacitarem, não conseguem um 

emprego que requer o uso de suas competências acumuladas. Nesse sentido, Silva (2004) afirma que 

mesmo os mais escolarizados não se encontram numa situação de grandes vantagens, o que pode ser 

explicado pelo aumento progressivo de jovens portadores de diplomas. 

Para Sennett (2006), a sociedade vigente pode ser entendida como aquela voltada para as 

capacitações, na qual o sistema educacional gera grande quantidade de jovens formados, porém com 

impossibilidade de inserção no âmbito para o qual concluíram sua formação. Dessa forma, muitos 

dos que enfrentam o desemprego detêm educação e capacitação, porém não encontram o trabalho 

procurado. 

Diante disso, cabe mencionar uma matéria da revista Veja intitulada “Esconder qualificações 

no currículo: a ‘tática’ para conseguir emprego que floresce na crise”2. Essa matéria relata o caso de 

pessoas superqualificadas e desempregadas que para conseguir um emprego precisam omitir suas 

                                                           
 

2 Disponível no endereço https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/04/18/esconder-qualificacoes-no-curriculo-a-

tatica-para-conseguir-emprego-que-floresce-na-crise.htm, 18.04.2017. 
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qualificações. De acordo com a revista, esse é um recurso cada vez mais recorrente usado pelos 

profissionais mais qualificados. Eles omitem informações para não parecerem capacitados demais 

para determinado cargo. Foi o que aconteceu com uma das entrevistadas na reportagem.  

A profissional revela duas situações que viveu antes de tentar essa tática. Demitida um ano 

antes, ela soube, logo na primeira entrevista de emprego após a demissão, que “tinha qualificações 

demais para a vaga em um momento de crise”. Em outra tentativa, o próprio gerente disse que não 

faria sentido contratá-la, pois até ele era menos qualificado do que ela. “Fiquei muito brava. Passei a 

ter medo de me apresentar com todos os conhecimentos que paguei muito pra ter. Jamais imaginei 

que precisaria, mas comecei a listar apenas experiências mais básicas. Funcionou”, ela afirmou. 

A atitude da entrevistada reflete um momento de dificuldade no chamado mercado de 

trabalho, que aflige mesmo os profissionais mais qualificados. Ainda segundo a mesma reportagem, 

a demissão de empregados com curso superior completo no Brasil cresceu 10,8% de março de 2015 

a março de 2016 – um corte de um milhão de empregos.   

Antunes e Pochmann (2007) afirmam que “dentro do trabalho, vivemos o estranhamento, o 

risco e a iminência de sua perda. Fora, não fazemos outra coisa que não seja pensarmos em como nos 

qualificar mais para não perder o trabalho amanhã. É um círculo vicioso perverso” (p. 20). Sato e 

Schmidt (2004) corroboram esse pensamento ao afirmar que até mesmo o tempo de ócio fora do 

trabalho deve ser abdicado em prol da atualização profissional, sendo o lazer, desse modo, também 

capitalizado para o trabalho. 

No cenário brasileiro, concomitantemente às mudanças no mercado de trabalho e à 

precarização das formas de trabalho, tem-se constatado uma elevação substancial do grau de 

escolaridade da população. De 1995 a 2007, o número de cursos superiores quase quadruplicou; em 

2013, foi de quase cinco vezes maior em relação a 1995. Em 2014, constatou-se a existência de 32 

mil cursos de graduação no país; de 2004 a 2014, o número de estudantes de graduação aumentou 

76,4%. Entre 1996 e 2005, o número de matrículas aumentou mais de 138% e o número de 

concluintes, no mesmo período, cresceu aproximadamente 176% (Diaz & Machado, 2008; Nogueira, 

2015). 

Considerando o contexto da reestruturação produtiva – que teve como uma de suas 

consequências a elevação do nível de escolaridade da população –  e tendo em vista a afirmação de 

Alves (2007) de que “o mercado não é para todos” (p. 253), pode-se dizer que, atualmente, a oferta 

de mão de obra qualificada supera a sua demanda. E, nesse caso, segundo Esteves (2009), a incidência 

da sobreeducação é um resultado esperado. 

De acordo com Diaz e Machado (2008), o rápido crescimento dos níveis educacionais da 

população foi ponto de partida para a expansão de uma literatura da sobreeducação, principalmente 
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nos países desenvolvidos, a qual tem procurado avaliar as condições em que a oferta adicional de 

indivíduos relativamente mais escolarizados está sendo absorvida pelo mercado de trabalho. É sobre 

esse fenômeno que passaremos a falar mais detidamente agora. 

1.3 O Fenômeno da Sobreeducação  

 

Com o advento das novas tecnologias e da globalização da economia, a educação foi elevada 

ao status de bem econômico, passando a haver uma exigência de requisitos mais elevados de 

escolaridade para a admissão e permanência no emprego em todos os níveis de ocupacionais (Sennett, 

2006; Alves, 2007) e os diplomas e certificados passam a representar o emblema que revela as 

competências do seu portador, servindo de referência para o mercado de trabalho formal (Faria & 

Machado, 2016). Assim, o trabalhador 

  

(...) se esforça para agregar ao seu currículo novas titulações, muitas vezes sem se preocupar 

com a qualidade do conteúdo, seja por desinformação, questões financeiras ou falta de tempo. 

Esse excesso de diplomados acaba por levar à perda relativa do valor dos diplomas, tornando-

os meros elementos de seleção em alguns casos (idem, p. 36).  

 

Diante desse cenário, começou-se a observar o fenômeno de sobreeducação, em que o 

trabalhador apresenta nível de escolaridade acima do requerido para sua ocupação (Cavalcanti, 2008; 

Diaz & Machado, 2008; Faria & Machado, 2016). 

Os estudos sobre a relação entre a escolaridade que o trabalhador possui e a requerida pela 

ocupação pode ter como resultado: a) overeducation, quando o trabalhador apresenta escolaridade 

superior à que a ocupação requer; b) required education, quando a escolaridade que o trabalhador 

possui está adequada à que é exigida; e c) undereducation, quando o trabalhador apresenta 

escolaridade inferior à requerida pela ocupação. Na literatura, têm sido utilizados basicamente três 

métodos diferentes para se determinar a escolaridade requerida para uma determinada ocupação. O 

primeiro é chamado Job Analysis (JA), o qual adota a definição de escolaridade requerida tendo por 

referência uma classificação ocupacional feita por analistas do trabalho que codificam as ocupações 

no mercado de trabalho especificando a formação escolar adequada para cada uma. O segundo 

método é o Worker Self-Assessment, segundo o qual a escolaridade requerida baseia-se na informação 

fornecida pelo próprio trabalhador. No terceiro, Realized Matches, a escolaridade requerida é obtida 

a partir da média ou modo de distribuição da escolaridade efetiva dos trabalhadores analisados (Diaz 

& Machado, 2008; Cavalcanti, 2008; Esteves, 2009).   

No presente estudo, a ênfase dada ao aspecto da overeducation decorre do fato de que, no 

contexto utilizado como recorte – o serviço público federal – é crescente o número de trabalhadores 
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que apresentam escolaridade acima daquela que é requerida pelo cargo ocupado (Castelar et al., 2010; 

Ribeiro, 2011; Moreira, 2016), o que torna necessária a investigação acerca das consequências desse 

fenômeno em tal contexto. 

A literatura sobre o tema é basicamente composta por estudos econômicos e tem se 

consolidado, sobretudo, nos países desenvolvidos, com destaque para os estudos de Duncan e 

Hoffman (1981), Groot e van den Brink (2000), Hartog (2000), Green et al. (2002) e Rubb (2003). 

No caso brasileiro, merecem destaque os trabalhos de Santos (2002), Diaz e Machado (2008), 

Cavalcanti (2008), Esteves (2009) e Oliveira e Vianna (2010). 

O trabalho de Santos (2002) pode ser considerado pioneiro no Brasil no que tange à questão 

do desequilíbrio entre escolaridade e ocupação. Em seu estudo sobre a presença da sobreeducação no 

mercado de trabalho no país, o autor argumenta que as empresas estariam contratando trabalhadores 

com formação educacional maior para poder “treiná-los” internamente, apresentando a hipótese de 

que se trata de uma consequência do baixo nível de formação geral e básica da população. 

Diaz e Machado (2008) buscaram avaliar a incidência e os retornos monetários da 

sobreeducação, da adequação da escolaridade à ocupação e da subeducação no Brasil, nas Grandes 

Regiões e no Estado de São Paulo, com base no Censo de 2000 e na Classificação Brasileira das 

Ocupações – CBO de 2002. Os autores constataram que a relação entre escolaridade e trabalho varia 

de forma significativa conforme a região do país. Os níveis de adequação da escolaridade à ocupação 

oscilaram entre 25% e 31%, e os de sobreeducação, entre 14% e 19%. A Região Sudeste apresentou 

a maior taxa de adequação e a Região Sul, a maior taxa de sobreeducação. A Região Nordeste 

apresentou a mais alta subeducação, sendo que quase 60% dos trabalhadores encontravam-se nessa 

condição. Os autores notaram também que o fato de possuir escolaridade acima da requerida para o 

cargo possibilita ao trabalhador um ganho financeiro considerável, que varia de acordo com o gênero 

do trabalhador e com a região do país onde se dá a atividade. Relativamente aos retornos financeiros, 

a comparação entre os resultados de homens e mulheres evidenciou que o retorno monetário médio 

para a mulher sobreeducada era de 13,9%, enquanto para o homem sobreeducado era de 12,1%. 

Verificaram, também, no caso dos homens, que o retorno da sobreeducação é maior nas regiões 

Centro-Oeste (12,7%) e Sudeste (12,4%). No caso das mulheres, constatou-se que as duas regiões de 

maior dinamismo econômico – Sudeste e Sul – apresentaram menores retornos da sobreeducação 

(13,6% e 12,1%, respectivamente).  

Mais recentemente, Faria e Machado (2016) realizaram um estudo exploratório com o 

objetivo de conhecer a incompatibilidade entre a escolaridade apresentada e a requerida para o cargo 

entre trabalhadores da área da Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG no ano de 2009. 

Numa amostra de 1.808 trabalhadores, utilizando o método objetivo de mensuração, foi verificada 
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frequência de sobreeducação de 47% para o cargo e subeducação de 8%, sendo que a sobreeducação 

mostrou associação positiva com insatisfação no trabalho. Esse trabalho se destaca pelo fato de ser 

um dos poucos com o foco na saúde dos trabalhadores. 

Quanto às causas da sobreeducação, Green et al. (2002) observam que os indivíduos seriam 

teoricamente sobreeducados na medida em que sua escolaridade excederia aquela requerida para o 

desempenho de suas atividades; porém, isso, na verdade, se deveria ao fato de que, por deficiência na 

formação, seus conhecimentos e habilidades não atenderiam às exigências de trabalhos compatíveis 

com os anos de estudo efetivo. Dessa forma, esses indivíduos não seriam concretamente 

sobreeducados, mas apenas estariam realizando atividades adequadas a seus reais conhecimentos e 

habilidades. 

Um dos efeitos indesejados da sobreeducação, pela ótica do trabalhador, é que, caso a situação 

perdure, isso implicaria, além do “desperdício” de qualificação e redução salarial daqueles que estão 

incompatíveis na relação escolaridade e ocupação, também a probabilidade de insatisfação dos 

trabalhadores, no sentido de que as expectativas e aspirações individuais seriam desapontadas 

(Cavalcanti, 2008; Faria & Machado, 2016). Porém, ao se olhar especificamente para a esfera pública, 

algumas outras questões podem vir à tona. 

O presente estudo pretende contribuir com a literatura atual ao buscar analisar a relação entre 

a situação de sobreeducação e as vivências de prazer e sofrimento no trabalho a partir da visão da 

teoria Psicodinâmica do Trabalho, como será tratado mais adiante. 

1.4 O Serviço Público como Alternativa Diante da Instabilidade 

 

Diante do processo acentuado de precarização do trabalho na iniciativa privada e do aumento 

da capacidade competitiva das pessoas pela elevação da escolaridade, tem crescido significativamente 

o número de pessoas que disputam uma vaga no serviço público; isso é indicado pelo progressivo 

aumento no número de candidatos por vaga (Nogueira, 2015). É sobre isso que passaremos a tratar 

neste tópico e, em seguida, faremos uma análise das implicações do processo de sobreeducação na 

esfera pública. 

Inicialmente, faz-se importante um esclarecimento acerca do uso que será feito dos termos 

que se referem aos trabalhadores que compõem os quadros do Estado e às atividades desempenhadas 

por eles. A despeito das distinções conceituais existentes (Di Pietro, 2007), para fins deste estudo, os 

termos “servidor público”, “empregado público” e “funcionário público” serão tratados como 

sinônimos, representando os trabalhadores concursados, que participam dos privilégios e desafios de 
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trabalhar para o Estado; da mesma forma, serão consideradas expressões sinônimas “serviço público” 

e “Administração Pública”, simbolizando o papel desempenhado pelo Estado junto ao cidadão. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 ocorre, no Brasil, a inauguração de um novo 

cenário para o funcionamento do sistema político e da atuação estatal. E entre as mudanças trazidas 

pela Carta Magna, destaca-se a consagração do concurso público como instrumento para a admissão 

de trabalhadores pelo Estado. Até então, o concurso público era aplicado de forma eventual, para 

alguns cargos e funções da administração pública, mais por tradição do que por obrigação, pois não 

havia lei específica que o exigisse. Após a promulgação da nova Constituição, foram instituídos 

critérios universais de mérito para acesso por meio de concurso público, valorizando-se o 

desempenho cognitivo e a titulação obtida pelos concorrentes às vagas públicas. 

A Constituição de 1988 trouxe também uma expansão das atribuições do Estado brasileiro e, 

com isso, uma ampliação do número de trabalhadores empregados pelo setor público (Palotti & 

Freire, 2015). Porém, nos anos que se seguiram à promulgação do novo texto constitucional, esse 

crescimento pode ser considerando tímido (Fontainha et al., 2014). 

Segundo Palotti e Freire (2015), foi entre os anos de 2002 e 2014, durante os dois governos 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do primeiro governo de sua sucessora, Dilma Rousseff, 

que a recomposição dos quadros da Administração Pública Federal encontrou força. Nesse período, 

o número total de servidores públicos, apenas na esfera federal, cresceu cerca de 35%, conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 1: Tipo e número de servidores ativos do governo federal por poder 
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Esse aumento da oferta de vagas no setor público, somado ao já citado contexto da 

reestruturação produtiva, a qual culminou na precarização do trabalho na iniciativa privada, tem 

levado cada vez mais pessoas a buscarem um cargo na administração pública. 

De acordo com Carelli (2007), somente no ano de 2006 mais de cinco milhões de brasileiros 

se inscreveram em concursos para disputar vagas em repartições federais, estaduais e municipais, o 

que significa um aumento de 43% em relação ao número de candidatos do início da década de 2000.3 

Já em 2014, o número estimado de pessoas que estavam se preparando para concursos públicos era 

de 12 milhões, segundo a revista Istoé.4 Em 2016, mesmo diante de um cenário de crise econômica 

que levou a uma diminuição de 20% das vagas ofertadas pelo setor público, houve um aumento de 

30% no número de alunos matriculados em cursos preparatórios para concursos.5 

Essas pessoas – comumente chamadas de concurseiros – têm sido alvo de algumas pesquisas 

recentes, as quais analisaram o perfil, os anseios, as motivações, além de outros aspectos subjetivos 

(Albrecht & Krawulski, 2011; Anjos, 2015; Nogueira, 2015; Moreira, 2016). Segundo Nogueira 

(2015, p. 19), podem ser considerados concurseiros aqueles que estão estudando com o intuito de 

tentar ser aprovado em alguma das provas disponíveis à população, a fim de adquirir cargos públicos. 

Anjos (2015) sugere que também podem ser chamados de concurseiros aquelas pessoas que já 

ocupam um cargo público, mas continuam estudando para novos concursos, em busca de uma posição 

mais satisfatória. 

Pode-se falar de um verdadeiro mercado dos concursos públicos, o qual envolve cursinhos 

preparatórios, editoras, livrarias, além de empresas especializadas na organização das seleções –

chamadas bancas organizadoras. E esse mercado segue em um vertiginoso crescimento (Anjos, 2015; 

Nogueira, 2015). Criou-se, assim, o que Moreira (2016) chamou de “cultura do concurso” (p.15). 

O cenário de grande competitividade nesse mercado dos concursos públicos tem levado os 

candidatos a praticarem um estilo de vida cada vez mais rígido, como condição para obter a tão 

sonhada aprovação. Em geral, como afirmam Albrecht e Krawulski (2011), os concurseiros se 

submetem a uma rotina de estudos exaustiva, com muita pressão, cobrança e com comprometimento 

da vida social, que passa a ser cada vez mais restrita. Parece ter-se tornado natural o entendimento de 

que: 

o concurseiro deve se doar ao máximo para preparação e abdicar da vida social e de lazer, 

sendo permitido namorar (desde que compreensível com o objetivo do concurso e seus 

                                                           
 

3Fonte: http://origin.veja.abril.com.br/200607/p_088.shtml - acessado em 28.06.2017. 
4 Fonte: http://istoe.com.br/359704_a+classe+media+se+rende+ao+emprego+publico. 
5Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,procura-por-concursos-publicos-cresce-ate-30,70001653389. 
 

http://origin.veja.abril.com.br/200607/p_088.shtml%20-%20acessado%20em%2028.06.2017
http://istoe.com.br/359704_a+classe+media+se+rende+ao+emprego+publico
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sacrifícios, e restrito aos poucos momentos pré-determinados no planejamento) e frequentar 

academia (esta inclusive justifica-se como condição para amortizar o sofrimento do 

concurseiro). O treinamento inclui o máximo de horas de estudo, que devem ser 

cronometrados para controlar o tempo bruto (tempo total de dedicação) e líquido (tempo 

descontado os intervalos e paradas para alimentação, lazer e descanso). Procuram ocupar 

qualquer espaço de tempo possível com estudos, como filas ou trânsito. (Anjos, 2015, p. 106). 

1.5 Os Motivos para Ingressar no Serviço Público 

 

Os motivos para os cargos públicos serem considerados tão valiosos para os concurseiros 

mantêm raízes na história social e distribuição de renda atual. Nogueira (2015) destaca que, no Brasil, 

o funcionalismo público tem importância desde o início da colonização portuguesa pela própria 

natureza desta (exploração de recursos materiais), que se estendeu para o Império e também é vista 

nos dias atuais. O autor afirma que “da colônia ao século XXI, o funcionalismo se apresenta como 

relativamente bem situado, sobretudo quando comparado ao grosso da população brasileira” (p. 58). 

Exceto no período compreendido entre o final da década 1980 e começo dos anos 90, quando 

passaram por um momento de desvalorização, as carreiras públicas sempre mantiveram certa 

atratividade junto à sociedade, a ponto de os cargos públicos serem cobiçados até mesmo por pessoas 

das classes A e B (Pereira, 2004). Nesse sentido, Nogueira (2015) ainda afirma que 

a virtude em fazer parte do Estado emanava de cima para baixo: do grupo da nobreza 

territorial portuguesa, atrelada ao Rei desde a Lei das Sesmarias (1375), indo até pessoas 

mais pobres que viam no serviço público um meio de ascensão social. Dessa forma, ser 

funcionário público tem status social prestigiado no Brasil há séculos (idem, p. 59). 

Além dessa relação com o status social, a busca por um lugar nos quadros do Estado também 

tem a ver com a precariedade das condições de trabalho na iniciativa privada. Neves (2007) afirma 

que, diferentemente do que ocorria nas gerações passadas, as empresas privadas não garantem mais 

a manutenção de seus empregados por toda a sua vida produtiva. Principalmente nas grandes 

corporações, existe uma competição sobremaneira acirrada que torna difícil não só a conquista do 

emprego, como também a permanência nele. Fica cada vez mais claro que não há lugar para todos. 

Corroborando esse ponto de vista, Ribeiro e Mancebo (2009) afirmam que as relações de trabalho na 

iniciativa privada são marcadas por um clima de efemeridade, transitoriedade e uma ameaça 

permanente de desemprego, as quais são consideradas fatores centrais do crescimento da procura pelo 

serviço público e, portanto, do concurso público.  Nas palavras das autoras,  

sabe-se que as vagas na iniciativa privada não atendem à demanda crescente da classe 

trabalhadora. Além de serem em número reduzido, apresentam um alto grau de exigência, 

geralmente desproporcional aos benefícios oferecidos pelo contratante. Um grande número, 

diante dos constantes impedimentos, incertezas e flutuações de um mundo do trabalho 

globalizado, almeja uma atividade laboral estável, segura, que garanta uma renda certa no 

final de cada mês (p. 150). 
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Conforme citado anteriormente, nesse contexto de precarização das relações de trabalho na 

esfera privada, nem mesmo os trabalhadores mais qualificados e produtivos são poupados. 

Diferentemente do que se possa pensar, em uma análise mais superficial, eles também são 

constantemente atemorizados pela ameaça do desemprego, tendo sempre que se qualificar mais, 

oferecer mais, produzir mais, sem a garantia de estabilidade. Isso porque, no capitalismo, não há 

emprego para todos (Sennett, 2006). Assim, o emprego na esfera pública aparece como uma 

alternativa a essa frustração gerada pelo mercado de trabalho privado. 

Albrecht e Krawulski (2011) realizaram pesquisa sobre os sentidos do trabalho para 93 

graduandos no estado de Santa Catarina, os quais estavam em preparação para concurso público. 

Entre os motivos apontados pelos entrevistados para se prestar concurso público aparecem os 

seguintes fatores: estabilidade, maior remuneração, planejamento de carreira e menor carga de 

trabalho, além da possibilidade de conciliar o trabalho com outras atividades. Essa atração também 

pode ser explicada por outros benefícios indiretos propiciados pelo emprego público, tais como plano 

de saúde, duração das férias e previdência diferenciada (Nogueira, 2005; Castelar et al., 2010). É 

importante salientar que o medo de repetir experiências negativas vividas em empregos na iniciativa 

privada também é fator que leva os candidatos a essa busca pelo cargo público.  

Segundo o estudo de Albrecht e Krawulski (2011), a estabilidade se destaca como um dos 

principais motivadores da busca por uma posição no serviço público. Nesse sentido, Codo (1996) 

aborda a estabilidade no emprego como uma vantagem social, uma 

vez que, em decorrência dela, “as pessoas dormem mais tranquilas, sabendo que seu 

emprego aguardará impávido na manhã seguinte” (p. 24). Logo, ao se remeterem 

primordialmente à estabilidade como o fator de maior importância em suas futuras 

aprovações, esses sujeitos estão explicitando os sentimentos de vulnerabilidade que as 

pessoas têm vivenciado frente às transformações em curso no mercado de trabalho (Albrecht & 

Krawulski, 2011). 

A estabilidade no cargo é uma prerrogativa instituída pela Constituição Federal e que ocorre 

após três anos de efetivo exercício dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. Como requisito para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 

avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade (é importante destacar 

que só está sujeito à estabilidade o servidor ocupante de cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 

1990, que institui o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos da União, das autarquias, 

inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais (Anjos, 2015). Tais servidores são 

comumente chamados de “estatutários”. O servidor público estável, segundo a Carta Magna, só 

perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo 
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administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; ou mediante procedimento de avaliação 

periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (Anjos, 2015). 

A literatura que trata dos motivos para ingresso no serviço público está em crescimento no 

Brasil, valendo destacar os trabalhos de Ribeiro e Mancebo (2009), Silva (2010), Albrecht e 

Krawulski (2011) e Anjos (2015). Ribeiro e Mancebo (2009) buscaram analisar as possíveis relações 

do aumento da demanda por concursos públicos com as transformações ocorridas nas últimas 

décadas, em especial a crescente expansão da precarização, da instabilidade e da incerteza no mundo 

do trabalho. Constataram que as turbulências do mundo do trabalho têm levado a uma corrida 

frenética direcionada ao serviço público. Porém, esse movimento em busca de segurança material é 

um tanto complexo e torna-se difícil identificar vencedores e perdedores dessa investidura. Há um 

grande entrelaçamento de questões que se confundem entre as vantagens e desvantagens de trabalhar 

em um lugar onde se tem a garantia de um salário no final do mês, embora muitas vezes não se 

encontre oportunidades de realização. 

Silva (2010) analisa a trajetória de inserção profissional dos egressos do ensino superior e 

aponta o concurso público como um dos modos predominante de acesso ao emprego, o que se dá, 

sobretudo, em decorrência da garantia de estabilidade. Por sua vez, Anjos (2015) analisa a situação 

dos aspirantes aos serviços públicos, analisando seu sofrimento frente ao desemprego e as estratégias 

usadas para mediar esse sofrimento. O autor conclui que o processo de seleção do concurso torna-se 

um fetiche, um fim em si mesmo e que, frente ao sofrimento pelo desemprego, os concurseiros criam 

uma ideologia defensiva, contribuindo para a sacralização da seleção para o serviço público, 

legitimando a cultura do concurso. 

1.6 Sobreeducação no Serviço Público  

 

De acordo com Faria e Machado (2016), o Estado, no papel de empregador, em suas esferas 

federal, estadual e municipal, passou também a utilizar o modelo baseado em qualificações para 

estabelecer um perfil profissional exigido para os integrantes de seu quadro de servidores. Com a 

adoção do concurso público como instrumento para admissão de trabalhadores pelo Estado, são 

instituídos critérios universais de mérito para acesso aos cargos públicos, valorizando-se o 

desempenho cognitivo e a titulação obtida pelos concorrentes às vagas. 

Neves (2005) afirma que o perfil do servidor público vem sendo alterado ao longo das 

transformações do processo de produção e das relações de trabalho e, atualmente, caracteriza-se 

predominantemente por trabalhadores de origem urbana e com grau de escolarização elevado. Nessa 

direção, Pereira (2004) constata que, a partir do começo dos anos 2000, o setor público passou a atrair 
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novos talentos profissionais, oriundos das universidades, bem como profissionais liberais e do setor 

privado, que trouxeram consigo um elevado nível de qualificação acadêmica e de experiência 

profissional, contribuindo para a modernização e a melhoria na qualidade dos serviços púbicos 

ofertados pela Administração Pública brasileira. 

Segundo Palotti e Freire (2015), o processo de reestruturação do serviço público no Brasil, 

acentuado entre os anos 2002 e 2014, trouxe mudanças no perfil e na composição dos servidores do 

Governo Federal. Nesse período, o número de servidores com nível superior ou pós-graduação 

aumentou em termos relativos de 54,1% para 70,6% do total. A crescente demanda por profissionais 

mais qualificados e a estruturação de carreiras constituem fatores centrais nesse processo de 

mudanças.  

Segue abaixo uma tabela gerada pelo Ministério do Planejamento, que mostra a situação dos 

servidores públicos do executivo federal em 2004. 

Tabela 2 – Quantitativo e idade média dos servidores públicos federais civis do poder executivo, por  

nível de escolaridade – em 2004. 

 
 

O já mencionado boom de concursos na chamada era Lula-Dilma, que elevou 

consideravelmente o número de servidores públicos no Brasil, revelou um aspecto importante 

relacionado a essa demanda por profissionais mais qualificados: é cada vez maior o número de 

candidatos de nível superior que realizam provas para ocupar cargos de nível médio (Ribeiro, 2011). 

Consequentemente, tem crescido também o número de novos servidores com esse perfil, sendo cada 

vez mais comum ver servidores com alta escolaridade – especialização, mestrado e até doutorado – 

atuando em cargos que exigem apenas nível médio. Destes, muitos estão desenvolvendo atividades 

que não mantêm relação direta com a sua área de formação (Moreira, 2016). Isso, segundo Castelar 

et al. (2010), revela o fenômeno da overeducation. 
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Dentre os servidores nessa situação, destacam-se os que ocupam o cargo de assistente em 

administração, o qual integra a categorias dos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) ou 

simplesmente Técnicos Administrativos (TAs) das instituições federais de ensino superior. Para 

ocupar o cargo de assistente em administração, é necessário, dentre outros requisitos, possuir 

formação de nível médio. Diante disso, essa categoria agrupa um número significativo de 

profissionais com graduação e/ou pós-graduação (Ribeiro, 2011). Tendo em vista que esse cargo é 

objeto desse estudo, voltaremos a tratar dele em tópico específico mais adiante. 

Não é raro identificar servidores com qualificações acima das exigidas pelos cargos para os 

quais se inscreveram, conforme demonstra Moreira (2016). Porém, Segundo Ribeiro e Mancebo 

(2009), há de se questionar se essa busca desenfreada por um vínculo empregatício seguro no setor 

público pode gerar escolhas impensadas, voltadas, sobretudo, para a estabilidade financeira, em 

detrimento da autorrealização e do prazer no trabalho. Deve-se considerar que essa discrepância tende 

a causar sofrimento e desajuste, sobretudo, quando o servidor percebe que não há perspectivas de 

crescimento profissional, e que está fadado à subutilização de seu potencial e ao exercício de tarefas 

rotineiras (Albrecht & Krawulski, 2011; Ribeiro, 2011). De acordo com Ribeiro (2011), o servidor 

que não tem a oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos em seu processo de formação 

acaba se desmotivando, diante da falta de perspectivas de realização pessoal. Geralmente, pouco 

tempo depois de passada a adrenalina da disputa e a euforia da conquista, muitos dos novos servidores 

constatam que as tarefas realizadas parecem não fazer sentido e não satisfazer às necessidades de 

reconhecimento e crescimento desses trabalhadores, podendo ocasionar, assim, insatisfação e 

sofrimento. Nas palavras de Ribeiro e Mancebo (2009), 

 

o objetivo definido foi alcançado, entretanto, na ânsia de se protegerem das oscilações do 

mercado de trabalho, não se permitiram realizar uma escolha mais cuidadosa, analisando 

criteriosamente se as características da organização e do cargo para o qual prestaram exame 

eram compatíveis com seus interesses e projetos de vida (p. 152). 

 

Em estudo recente realizado por Fontainha et al. (2014), onde foram analisados dados de 698 

concursos públicos realizados entre 2001 e 2010, constatou-se que os certames recrutam pessoas que 

sabem melhor fazer suas provas. Nem sempre são selecionados os candidatos com mais afinidade em 

relação à atividade a ser desenvolvida. Nesse sentido, segundo Moreira (2016), a busca por um 

emprego ou por uma maior remuneração, atrelada ao sonho da aprovação em certames cada vez mais 

concorridos, é priorizada em detrimento das atividades laborais a serem desenvolvidas pelos futuros 

servidores. As vantagens do serviço público (estabilidade, licenças remuneradas, altos salários, 

jornadas de trabalho reduzidas, dentre outras) são tão exaltadas que a posse no cargo – como uma 

espécie de coroamento do vencedor –, em muitos casos, torna-se mais importante do que as funções 
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a ele correspondentes. Corroborando esse pensamento, Albrecht e Krawulski (2011) afirmam que, ao 

optarem por realizar concursos, essas pessoas são atraídas muito mais pelas supostas garantias e 

vantagens existentes no serviço público do que pela natureza do trabalho desenvolvido nesse setor. 

Diante disso, 

 

é preciso questionar o porquê de elementos como estabilidade e remuneração serem tão 

prestigiados a ponto de não se ponderar sobre o exercício da profissão. E mais ainda, de não 

se levar em consideração a natureza de um serviço destinado aos cidadãos, principais 

interessados no desempenho das atividades burocráticas. (Moreira, 2016, p. 58). 

 

Quando privilegia a busca por segurança e qualidade de vida, o concurseiro pode, na verdade, 

estar mais interessado em fugir do clima de insegurança e instabilidade da iniciativa privada do que 

em construir uma carreira aliada à realização profissional no serviço público, pois é de conhecimento 

desse trabalhador que as organizações privadas geralmente impõem um ritmo de trabalho mais 

intenso, com exigências que muitas vezes extrapolam os muros da empresa, afetando comumente as 

relações sociais e familiares. Assim, na corrida pelos concursos públicos, o que está em jogo é a 

obtenção de um emprego seguro, mesmo que muitas vezes alijado de possibilidades reais de 

realização profissional, não importando o cargo, a função ou a organização.  

1.7 O Cargo de Assistente em Administração  

 

Como dito anteriormente, o cargo escolhido como objeto desta pesquisa é o de assistente em 

administração, que compõe a categoria dos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) ou 

simplesmente Técnicos Administrativos (TAs), integrando os quadros das instituições federais de 

ensino superior. Podem ocupar esse cargo os candidatos que forem aprovados em concurso público 

e apresentarem diploma de conclusão de ensino médio profissionalizante ou de ensino médio somado 

à comprovação de experiência de doze meses de atuação na área administrativa. Esses servidores são 

regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, os quais, após 

tomarem posse e passarem por três anos de estágio probatório, adquirem estabilidade. Esses 

servidores estão submetidos ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE), criado pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que estabelece, além dos requisitos 

para a ocupação dos cargos, a forma de progressão na carreira e as atribuições dos cargos. 

Esse cargo é um dos mais disputados nos concursos públicos mais recentes, o que pode ser 

atribuído ao fato de exigir “apenas” formação de nível médio. Assim, graduados e graduandos das 
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mais diversas áreas de formação têm oportunidade de concorrer e, na maioria das vezes, conseguem 

ocupar as vagas oferecidas (Ribeiro, 2011). 

As principais atribuições designadas aos ocupantes do cargo de assistente em 

administração são: “dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças, patrimônio, materiais e logística; atender usuários, fornecendo e 

recebendo informações; acompanhar processos administrativos; tratar de documentos variados, 

cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios, 

formulários, planilhas; executar serviços das áreas de escritório; participar da elaboração de 

projetos referentes à melhoria dos serviços da instituição e prestar assessoramento nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão” (Brasil, 2005).  

Como se vê, a atuação desses trabalhadores envolve uma multiplicidade de funções. O tipo 

de atividade a ser exercido por cada servidor depende do plano de trabalho que “determina” as 

atividades laborais do servidor em uma determinada unidade da instituição. O plano de trabalho é um 

instrumento legal das instituições, o qual deve ser elaborado pela chefia imediata do servidor na posse 

deste junto à sua lotação legal. A chefia imediata será a “responsável” localmente pelas atribuições 

laborais dos servidores. 

É importante destacar que o quadro efetivo de servidores de uma instituição pública não 

permite a transição de cargos do servidor. Esse mecanismo impede que um servidor evolua 

verticalmente na instituição mesmo que ele se qualifique. Assim, por exemplo, se um assistente em 

administração possuir um título de ensino superior, ele não pode migrar para um cargo que exija tal 

formação, independentemente da titulação ou da competência deste servidor. Segundo Ribeiro 

(2011), essa rigidez do plano de carreira limita o servidor ao estrito exercício de funções rotineiras e 

mecanizadas, com baixo ou nenhum poder de decisão. Dessa forma, 

 

um assistente em administração, como qualquer outro servidor do quadro de efetivos de uma 

instituição público-estatal, é impedido de mudar de cargo, exceto se obtiver aprovação em 

um novo concurso público. Não pode por exemplo transitar de um cargo de assistente para 

um de administrador ou de contador. Ou seja, independente do seu investimento, ele sempre 

será um assistente em administração restrito ao exercício de funções rotineiras com baixo ou 

nenhum poder de decisão, correspondentes aos ocupantes de cargo de nível médio. (Ribeiro, 

2012, p. 427). 

 

Chamamos a atenção para o paradoxo que permeia a realidade desses servidores: se, por um 

lado, a lei veda a transição dos servidores entre cargos de níveis diferentes, por outro, ela não proíbe 

que alguém com qualificação superior possa ingressar em um cargo de nível médio. Essa abertura 

possibilita uma tentativa indiscriminada dos mais variados perfis profissionais em busca de conquistar 

o seu lugar no serviço público sem refletirem se as atribuições do cargo se adéquam minimamente 



37 
 

com os seus objetivos profissionais (Silva, 2004; Ribeiro & Mancebo, 2009; Moreira, 2016). Assim, 

conforme mencionado anteriormente, existe uma forte tendência de insatisfação do trabalhador, cujo 

potencial acaba por ser subutilizado.  

Nesse sentido, Ribeiro (2011) argumenta que esse contexto configura o estabelecimento de 

vínculos transitórios desse perfil de servidor com a instituição em que trabalha. Em sua pesquisa de 

doutorado (2011), em que procurou analisar o trabalho dos assistentes em administração lotados na 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA, a autora constatou que houve uma elevada taxa de 

rotatividade dessa categoria profissional. Os dados revelaram que, dos 101 assistentes em 

administração nomeados entre os anos de 2005 e 2011 na UFMA, 26 (25,7%) solicitaram exoneração 

nesse período, e mais da metade desse percentual deixou a instituição antes de completar dois anos 

de permanência. A incompatibilidade entre o perfil dos assistentes em administração e a demanda da 

organização pode ser uma das principais causas dessa curta permanência. 

Outro aspecto importante a se destacar é que, a despeito da sua fundamental importância para 

o funcionamento das instituições de ensino, o servidor técnico-administrativo, na maior parte das 

vezes, não obtém o reconhecimento dessa importância, que está direcionada aos profissionais 

responsáveis pelas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), representados pelos servidores 

docentes (Ribeiro, 2011). Não raro, esse servidor é visto de forma estigmatizada (Nunes & Lins, 

2009). Tal cenário marginaliza o papel dos servidores técnico-administrativos, colocando-os, muitas 

vezes, como apêndices nesse processo, ou os conduzindo ao anonimato.  

1.8 O Caso do Instituto Federal de Goiás – IFG 

 

 Dentre as instituições públicas que mais se beneficiaram com o aumento no número de cargos 

públicos nas últimas décadas estão os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – aqui 

denominados Institutos Federais ou simplesmente IFs. Criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os Institutos 

Federais são autarquias federais de regime especial vinculadas ao Ministério da Educação, 

equiparadas às universidades federais. Na verdade, essa Rede Federal surgiu a partir da transformação 

de 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 75 unidades descentralizadas de ensino 

(UNEDs), 39 Escolas Agrotécnicas Federais, sete Escolas Técnicas Federais e oito escolas vinculadas 

a universidades6.  

                                                           
 

6 Informações obtidas no sítio eletrônico da Rede Federal: http://redefederal.mec.gov.br 
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A instituição objeto deste estudo é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás, também denominado Instituto Federal de Goiás – IFG, cuja história teve início no século 

passado, no dia 23 de setembro de 1909, quando, por meio do Decreto nº 7.566, o então presidente 

Nilo Peçanha criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada Estado do País. Em Goiás, a 

escola foi criada na antiga capital do Estado, Vila Boa, atualmente cidade de Goiás. Na época, a 

escola tinha como objetivo capacitar alunos em cursos e oficinas de forjas e serralheria, sapataria, 

alfaiataria, marcenaria e empalhação, selaria e correaria.  

Em 1942, com a construção de Goiânia, a escola foi transferida para a nova capital, se 

transformando em palco do primeiro batismo cultural da cidade. A instituição recebeu então o nome 

de Escola Técnica de Goiânia, com a criação de cursos técnicos na área industrial, integrados ao 

ensino médio, por meio do Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942.  

Com a Lei n.º 3.552, em 1959, a instituição alcançou a condição de autarquia federal, 

adquirindo autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 

recebendo a denominação de Escola Técnica Federal de Goiás (ETFG), em agosto de 1965 (Lei nº 

4.759, de 20 de agosto de 1965). No final dos anos 80, mais precisamente em 1988, a Escola Técnica 

Federal de Goiás ampliou sua presença no Estado com a criação da Unidade de Ensino 

Descentralizada (UNED) de Jataí, hoje denominada Campus Jataí.  

Por meio de decreto sem número, de 22 de março de 1999, a Escola Técnica Federal de Goiás 

foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO), uma 

instituição de ensino superior pública e gratuita, especializada na oferta de educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, com prioridade na área tecnológica. A partir daí a 

instituição recebeu autorização para ofertar cursos superiores.7 

Por fim, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

a instituição passou a adotar não só um novo nome, mas uma nova configuração administrativa, 

caracterizando-se como uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampus, que oferece desde a formação técnica de nível médio à pós-graduação, atrelada ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, sendo equiparada às universidades federais. 

Atualmente, a instituição atende cerca de 11 mil alunos e possui 14 unidades em 

funcionamento, além da Reitoria, onde fica centralizada a gestão administrativa. Porém, sua atuação 

não envolve apenas atividades de ensino. A partir da análise dos documentos institucionais (PPPI, 

PDI, portarias, decretos), pode-se perceber um momento de transição no perfil institucional, 

                                                           
 

7 Histórico obtido no sítio eletrônico institucional: www.ifg.edu.br 
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caracterizado por uma tentativa de sistematizar e consolidar a pesquisa e o desenvolvimento científico 

na instituição, como também a extensão, para o desenvolvimento da comunidade. Nesse sentido, a 

instituição é caracterizada por forte atuação interinstitucional.  

Desde 2008, as mudanças na estrutura administrativas têm sido significativas. Além da 

Reitoria, que não existia antes disso, também foram criadas cinco Pró-Reitorias (de Administração, 

de Ensino, de Pesquisa, de Extensão e de Desenvolvimento Institucional), que são instâncias 

responsáveis pelo planejamento e concepção das políticas institucionais. 

Para mostrar a dimensão das mudanças estruturais ocorridas nesse período, seguem abaixo os 

organogramas institucionais da instituição em 2004, quando ainda era CEFET-GO, e em 2012, já 

como Instituto Federal.  

 

 

 

  Figura 1: Organograma do IFG (então CEFET-GO) em 2004 
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  Figura 2:  Organograma do IFG em 2012 

 

Sob esse cenário de complexas mudanças e crescimento das demandas institucionais, houve 

um relativo aumento no número de novos servidores, o que trouxe impacto para o perfil do conjunto 

dos servidores do Instituto Federal de Goiás. Seguindo a tendência de aumento da qualificação dos 

servidores públicos no Brasil (Pereira, 2004; Ribeiro, 2012; Palloti & Freire, 2015; Moreira, 2016), 

a maioria dos assistentes em administração do IFG também apresenta formação acima da exigida para 

o cargo. Do total de 246 servidores ocupantes do cargo de assistente em administração na instituição, 

cerca de 196 possuem, no mínimo, a graduação, ou seja, 80% desses servidores apresentam formação 

além da exigida8. Dito de outra forma, a maioria desses servidores estão em situação de 

sobreeducação. 

                                                           
 

8 Dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional em setembro de 2016.  
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 A incompatibilidade entre escolaridade e cargo é assunto recorrente em estudos 

econômicos, porém pouco abordado em pesquisas de saúde ocupacional, sendo que os estudos acerca 

da sobreeducação tratam prioritariamente de questões relativas à produtividade, dando ênfase ao 

balanço de perdas e ganhos para as organizações e para os trabalhadores – em termos de retorno 

financeiro (Diaz & Machado, 2008; Cavalcanti, 2008; Esteves, 2009; Faria & Machado, 2016). O que 

se propõe aqui neste estudo é verificar os possíveis impactos da sobreeducação nas vivências de 

prazer e sofrimento de trabalhadores do setor público. Para tanto, iremos usar o referencial teórico da 

Psicodinâmica do Trabalho, sobre o qual trataremos a seguir. 
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2. O TRABALHADOR NA VISÃO DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

A Psicodinâmica do Trabalho foi escolhida como referencial teórico deste estudo pelo fato 

de fornecer elementos importantes para a identificação das vivências de prazer-sofrimento no 

trabalho; além disso, possibilita a compreensão da relação entre a organização do trabalho e a 

saúde e o adoecimento do trabalhador. Essa abordagem avalia as maneiras utilizadas pelo 

trabalhador para enfrentar as situações de sofrimento em decorrência das pressões e exigências 

advindas da organização do trabalho. 

Neste capítulo, será feita uma breve apresentação acerca do referencial teórico que 

fundamenta este estudo, com um breve histórico, principais conceitos e revisão de estudos 

empíricos. Está dividido em cinco partes: “Introdução à Psicodinâmica do Trabalho”, 

“Organização do Trabalho”, “Prazer e Sofrimento no Trabalho”, “Estratégias de Mediação do 

Sofrimento” e “Artigos Científicos em Psicodinâmica do Trabalho”. 

2.1 Introdução à Psicodinâmica do Trabalho 

 

O estudo dos efeitos do trabalho na vida dos indivíduos teve início logo após a Revolução 

Industrial e intensificou-se ainda mais no início do século XX, com a acentuação dos prejuízos 

sobre a saúde do trabalhador gerados pela aplicação dos princípios tayloristas. Dentre as vertentes 

e tendências que perpassam os estudos e pesquisas durante as últimas décadas – desde os clássicos 

estudos que focam síndromes que atingem a saúde mental, até a análise do campo da higiene 

mental do trabalho –, destaca-se a Psicodinâmica do Trabalho. 

Nas origens da abordagem da Psicodinâmica do Trabalho estão os estudos de Le Guillant, 

na década de 50, durante a qual realizou observações sistemáticas que permitiram estabelecer 

relações entre a Psicopatologia e o Trabalho. Mas foi com Christophe Dejours, em 1980, que o 

estudo das repercussões da organização do trabalho sobre o aparelho psíquico passou a preconizar 

o foco na normalidade em detrimento da patologia. Nesse sentindo, tem-se a utilização do 

conceito de Psicodinâmica do Trabalho em substituição ao de Psicopatologia do Trabalho (Merlo, 

2002). 

Pode-se dividir a trajetória da Psicodinâmica do Trabalho em três fases, de acordo com 

Mendes (2007): 

1. A primeira é marcada pela publicação, na França, de “Travail: usure mentale. Essai 

de psychopathologie du travail” – publicado no Brasil sob o nome de “A Loucura do 

Trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho”, em 1987. Nessa fase, em que a 
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Psicodinâmica ainda era chamada de Psicopatologia do Trabalho, os estudos 

buscavam compreender o sofrimento e o modo como os trabalhadores lidavam com 

ele, focando o confronto do trabalhador com a organização do trabalho como origem 

do sofrimento. 

2. Na segunda fase, que se dá em meados da década de 90, destacam-se as publicações 

do addendun à décima edição de “Travail, usure mentale – essai de psychopathologie 

du travail” e de “Le facteur humain – este último, publicado no Brasil sob o nome de 

“O Fator Humano”, em 1999. Essa fase marca a mudança da Psicopatologia para a 

Psicodinâmica do Trabalho, passando a privilegiar o enfoque nas vivências de prazer-

sofrimento, dialéticas e inerentes a qualquer contexto de trabalho. Surge então uma 

nova maneira de pensar a organização do trabalho e a lacuna existente entre o trabalho 

prescrito e o real do trabalho. A influência do trabalho na construção da identidade do 

trabalhador e a dinâmica de reconhecimento envolvida passam a ter um enfoque 

privilegiado. 

3. A terceira fase marca a consolidação da Psicodinâmica do Trabalho como abordagem 

científica. Iniciada no final dos anos 90, tem como principais publicações “Souffrance 

en France”, de 1998, e “L’évaluation du travail à l’épreuve du réel: critique des 

fondementes de l’évaluation”, de 2003 –  publicados no Brasil, respectivamente, como 

“A Banalização da Injustiça Social”, em 1999, e “Avaliação do trabalho submetida à 

prova do real”, em 2008. O enfoque principal dessa fase recai sobre os processos de 

subjetivação dos trabalhadores com relação às vivências de prazer-sofrimento 

decorrentes do trabalho, com o estudo das novas organizações do trabalho, o sentido 

das vivências, as estratégias utilizadas para lidar com estas e o modo como os 

processos de subjetivação são construídos. Tem-se o estudo de patologias sociais, 

como a servidão voluntária no trabalho, a violência moral, a exclusão, os suicídios no 

local de trabalho, dentre outros. 

A Psicodinâmica do Trabalho objetiva descrever e compreender as relações entre trabalho e 

saúde mental. Seu principal expoente, Dejours, buscou responder como fazem os trabalhadores para 

permanecer normais e saudáveis diante de situações de trabalho desestruturantes. É essa a questão 

fundamental que orienta a teoria (Anjos, 2015). Assim, para Dejours, 

o campo da Psicodinâmica do Trabalho é o do sofrimento e do conteúdo, da significação e 

das formas desse sofrimento e situa sua investigação no campo do infrapatológico ou do pré-
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patológico. O autor define o sofrimento como um espaço clínico intermediário caracterizado 

por uma luta entre funcionamento psíquico e mecanismo de defesa por um lado e pressões 

organizacionais desestabilizantes por outro lado, com o objetivo de conjurar a 

descompensação e conservar, apesar de tudo, um equilíbrio possível, mesmo se ele ocorre ao 

preço de um sofrimento, com a condição que ele preserve o conformismo aparente do 

comportamento e satisfaça aos critérios sociais de normalidade. (Dejours, 1987, como citado 

em Mendes & Merlo, 2009, p. 142). 

Para a Psicodinâmica do Trabalho, a saúde mental coloca-se entre a patologia e a normalidade, 

ou seja, resulta dos modos como os sujeitos-trabalhadores reagem e agem frente ao sofrimento 

originado nos constrangimentos impostos pela organização do trabalho. O sofrimento é o modo de 

evitar a patologia. Ao mesmo tempo, o trabalhador sofre e busca não sofrer com a experiência de 

fracasso decorrente da falibilidade humana frente ao trabalho real (Mendes & Merlo, 2009). Nesse 

sentido, Dejours (2003) propõe o conceito de “normalidade sofrente”, a qual é resultante da luta 

travada contra a desestabilização psíquica provocada pelas pressões do trabalho. A busca por 

equilíbrio garante uma normalidade que não equivale à saúde, mas sinaliza a capacidade de alcançar 

condições mínimas para um não adoecimento, permitindo ao trabalhador manter-se no espaço 

produtivo. A normalidade, então, não seria mera ausência de doença e de sofrimento, mas o resultado 

precário de estratégias defensivas elaboradas para resistir aos constrangimentos organizacionais, na 

tentativa de resguardar o equilíbrio psíquico (Dejours, 1992). 

Ao centrar sua atenção na coletividade do trabalho e não nos indivíduos isoladamente, essa 

abordagem trouxe um novo olhar para as ciências do trabalho. Entre suas propostas estão a criação 

de espaços de discussão onde os trabalhadores possam expressar sua voz, seus sentimentos e as 

contradições do contexto do trabalho que respondem pela maioria das causas geradoras de prazer e 

de sofrimento (Dejours, 1992). Após diagnosticar o sofrimento psíquico no trabalho, busca-se operar 

intervenções voltadas para a organização do trabalho e não atos terapêuticos individuais (Merlo, 

2002). Nesse sentido, afirma Facas (2009): 

a escuta proposta pela Psicodinâmica do Trabalho busca favorecer um espaço de 

reflexão, elaboração e perlaboração ao trabalhador, bem como a oportunidade de 

mobilização entre os sujeitos. Por meio desse processo reflexivo, o trabalhador se torna 

capaz de fazer a reapropriação do real do seu trabalho, permitindo que ele se mobilize e 

favoreça as mudanças para torná-lo mais saudável (p. 37). 

 

A Psicodinâmica do Trabalho possibilita uma compreensão contemporânea sobre a 

subjetividade no trabalho. Segundo Alderson (2004, como citado em Facas, 2013, p. 16), essa 

abordagem enfoca a dimensão humana do trabalho e situa o sujeito em sua atividade de trabalho, 

abordando assim o trabalho como atividade humana, ou seja, como um comportamento investido pela 

subjetividade de quem o realiza. Por um lado, a Psicodinâmica do Trabalho investiga as situações de 
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trabalho nocivas ao funcionamento psicológico dos trabalhadores; e, por outro, os mecanismos que 

eles utilizam para manter o seu compromisso profissional sem comprometer o equilíbrio psíquico 

(Facas, 2013). Para esse autor, 

seu objeto de estudo articula a organização do trabalho e os processos de subjetivação 

manifestos nas vivências de prazer-sofrimento, nas estratégias de ação para mediar 

contradições, nas patologias sociais e na saúde. Insiste nas análises individuais e coletivas 

das dicotômicas relações prazer-sofrimento, entendendo o trabalho como mediador 

insubstituível da realização pessoal no campo social. (Facas, 2013, p. 20). 

 

Dejours (2004a) afirma que, para a Psicodinâmica do Trabalho, o trabalho não pode ser 

reduzido a uma atividade de produção no mundo objetivo, uma vez que sempre coloca a subjetividade 

do trabalhador à prova, fazendo com que saia transformada – seja enaltecida ou diminuída. Nesse 

sentido, trabalhar é uma oportunidade para a subjetividade se testar, se realizar; é transformar a si 

mesmo. Na teoria Psicodinâmica do Trabalho, o desenvolvimento da subjetividade passa pela relação 

entre o sofrimento e o real.  

Para Mendes e Merlo (2009), o principal mérito dessa teoria foi o de ter exposto as 

possibilidades de agressão mental originadas na organização do trabalho e identificáveis ainda em 

uma etapa pré-patológica, pois, na medida em que não é possível falar-se de distúrbios que possam 

ser associados a uma situação específica de trabalho, o desvendamento do sofrimento psíquico desde 

o estado pré-patológico permite progredir na identificação das consequências das organizações do 

trabalho sobre a saúde mental dos indivíduos e pensar em uma intervenção preventiva. Conforme 

Merlo (2002), em várias atividades nas quais não se encontram, praticamente, agressões 

imediatamente observáveis – diferentemente dos acidentes de trabalho ou das intoxicações –, os 

instrumentos de investigação empregados pela Psicodinâmica do Trabalho revelaram-se preciosos 

auxiliares para compreender-se a relação trabalho-doença. A abordagem adotada por essa disciplina 

permitiu ultrapassar uma visão reducionista que responsabilizava apenas o indivíduo pelas 

consequências do trabalho sobre sua saúde e buscar vivências operárias específicas, que se inscrevem 

em realidades concretas de trabalho, como, por exemplo, o papel da inteligência operária e sua função 

como mecanismo de defesa e na construção de identidade no trabalho (Dejours, 1992, como citado 

em Mendes & Merlo, 2009). 

Entre os principais temas de interesse da Psicodinâmica do Trabalho estão a análise da 

organização do trabalho, das vivências de prazer e sofrimento e das formas de lidar com o sofrimento 

advindo do trabalho. Dito de outra forma, tem como objeto de pesquisa a vida psíquica no trabalho, 
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como foco o sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores para 

a superação e transformação do trabalho em fonte de prazer (Dejours, 2004b). 

A seguir, apresenta-se o conceito de Organização do Trabalho, o qual é fundamental para a 

compreensão da abordagem, bem como para embasar as reflexões que este estudo propõe. 

2.2 Organização do Trabalho 

A organização do trabalho pode ser definida como o modo pelo qual as tarefas são definidas, 

divididas e distribuídas, a forma como são concebidas as prescrições, bem como a forma como se 

operam os meios de controle – fiscalização, procedimentos, direção, hierarquia etc. (Anjos, 2013). 

Para Facas (2013), ela simboliza representações relativas à natureza e divisão das tarefas, normas, 

controles e ritmos de trabalho. Trata dos instrumentos, os protocolos de trabalho, o número de pessoas 

para realizá-lo, a velocidade de execução, o tempo atribuído à deliberação com os colegas. Nesse 

sentido, corrobora Dejours (1992) ao afirmar que a organização do trabalho institui a divisão dos 

homens e das tarefas no mundo do trabalho, o que é feito estabelecendo-se o prescrito e os meios de 

controle. Nesse sentido, a divisão dos homens seria representada pela repartição das 

responsabilidades, pelo sistema hierárquico, pelas modalidades de comando, pelas relações de poder 

e pelo controle. Já a divisão do trabalho por ser representada pela divisão de tarefas entre os 

trabalhadores, pelo conteúdo da tarefa, pelo ritmo, pelo modo operatório prescrito. Na perspectiva de 

Dejours (2004b), a divisão dos homens evoca relações e mobiliza investimentos afetivos, tais como 

amizade, solidariedade, cooperação, confiança, enquanto a divisão do trabalho suscita o sentimento 

e o interesse pelo trabalho. 

Para Dejours (2004b), é a organização do trabalho que responde pelo prazer e/ou sofrimento 

no trabalho. De acordo com o autor, a organização do trabalho não ataca o corpo diretamente, como 

ocorre com as condições de trabalho (calor, luminosidade, esforço físico etc.), mas sim, o 

funcionamento psíquico das pessoas, ou seja, ela atua sobre o desejo do trabalhador, provocando 

assim o sofrimento. Ela atua sobre o aparelho psíquico do trabalhador, uma vez que envolve as 

relações intersubjetivas mobilizadas nos contextos de trabalho, relações estas que são responsáveis 

pelas tensões psicológicas que se desdobram no contexto do trabalho (Dejours & Abdouchelli, 1994). 

Por outro lado, é possível haver uma organização do trabalho em que o conteúdo das tarefas pode ser 

um meio de equilíbrio (sempre instável), caracterizando um trabalho que permite ao trabalhador 

concretizar suas aspirações, suas ideias, enfim, um trabalho que propicia prazer e funciona como 

mediador de saúde. 
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De acordo com Dejours (1992), o confronto entre um sujeito singular, portador de uma história 

também particular, e a organização do trabalho, com suas regras, normalizações e imposições, de 

caráter despersonalizante, é que faz surgir a vivência do sofrimento, a partir da qual os trabalhadores 

vão elaborar estratégias de defesas – tanto em nível individual como coletivo – objetivando se 

proteger dos efeitos nocivos do trabalho e fugir do processo de adoecimento. A organização do 

trabalho, segundo Facas (2013), é um preditor das vivências de sofrimento no trabalho e das 

possibilidades de mediação dessas vivências. E pode ser entendida como o “cenário” do trabalho (p. 

35). Nas palavras de Mendes e Morrone (2001), “caracteriza-se, na maioria das vezes, como vontade 

do outro, da instituição, que se opõe ou mesmo se impõe ao desejo do trabalhador, ao funcionamento 

do aparelho psíquico, impedindo-o de ser sujeito dos seus desejos e necessidades” (p. 12). 

Intimamente ligados à noção de organização do trabalho, os conceitos de trabalho prescrito e 

trabalho real são tidos como fundamentais para a Psicodinâmica do Trabalho. É no espaço entre esse 

prescrito e esse real que pode ocorrer ou não a sublimação e a construção da identidade no trabalho, 

ou seja, a concepção do trabalho determina sua prescrição, que são normas, regulamentos, leis que 

antecedem o trabalho real. Este, por sua vez, é a própria execução do trabalho, o ato de trabalhar. É 

no trabalho real que o trabalhador se depara com situações novas, falhas, distintas da prescrição. Para 

Dejours (2004b), quanto maior a discrepância entre prescrito e real, maior o sofrimento do 

trabalhador. Aliás, Dejours (2008) destaca que trabalhar é suprir a lacuna entre o prescrito e o real. 

Assim, para o autor, o trabalho é  

 

o que o sujeito deve acrescentar ao que foi prescrito para poder alcançar os objetivos que lhe 

foram atribuídos. Ou ainda: o que ele deve acrescentar por decisão própria para enfrentar o 

que não funciona quando ele se limita escrupulosamente à execução das prescrições (p. 39). 

 

 O trabalho prescrito corresponde ao que antecede a execução da tarefa – divisão do trabalho, 

as normas, o tempo e o controle exigido para o desempenho na tarefa. Está relacionado a um registro 

que satisfaz a uma necessidade de orientação, burocratização e fiscalização. É fonte de 

reconhecimento e de punição. Já o trabalho real é o próprio momento de execução, abrangendo a 

complexidade da realidade laboral, na qual o sujeito exerce toda a potencialidade do seu saber-fazer, 

e se caracteriza por transcender as previsões da organização. Assim, trabalhar significa transgredir o 

prescrito, infringir as normas da execução. Porém, caso haja incidentes, o trabalhador tende a ficar 

em situação contraditória, sendo acusado de não respeitar as prescrições e os regulamentos (Dejours, 

2008). 
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 Dessa forma, Moreira (2016) destaca que, se por um lado existem as regras, rotinas 

padronizadas, normas procedimentais, hierarquias e códigos de conduta, há, por outro lado, o 

universo contingente das inter-relações pessoais, o surgimento de demandas não previstas quando da 

execução do trabalho e as formas criativas de solução que elas exigem, até mesmo a criação de 

produtos heterogêneos diante da prescrição homogeneizada de resultados. Diante da complexidade 

da realidade do trabalho, não há regra que possa dar conta de todas as situações. Como destaca Anjos 

et al. (2011): 

 

há uma infinidade de possibilidades diferentes das previstas pela prescrição que podem 

acontecer no momento da execução: ineditismos, imprevistos, contradições, ambivalências, 

falhas, etc. E como variável de ajuste dessa engenharia tem-se o trabalhador. É ele quem se 

depara com a realidade e julga se as condições de trabalho dão suporte à execução e julga se 

deve ou não seguir as regras para se alcançar os resultados esperados (p. 565). 

 

 Nos dias atuais, a organização do trabalho ainda se assemelha ao modelo taylorista, sendo 

marcada por uma excessiva divisão de tarefas, demasiados controles e normas, bem como pouca 

margem de liberdade para gerenciar ritmo e tempo para a realização do trabalho, caracterizando 

modelos de gestão rígidos e, consequentemente, geradores de riscos psicossociais (Facas, 2013). 

Porém, o processo de reestruturação produtiva trouxe novas formas de organização do trabalho, as 

quais apresentam as seguintes características: produção sob demanda, variada, heterogênea e 

diversificada; o trabalho em equipe, com funções multivariadas e flexíveis; polivalência dos 

trabalhadores; redução dos níveis hierárquicos, com estabelecimento de coordenação horizontal; e, 

por fim, valorização da autonomia e da qualificação profissional (Mendes & Morrone, 2003). Tal 

cenário tem levado a uma intensificação dos efeitos nocivos da organização do trabalho sobre o 

trabalhador. 

2.3 Prazer e Sofrimento no Trabalho 

 

 Pode-se considerar o prazer-sofrimento como um construto único, “cujas partes (prazer e 

sofrimento) são estudadas inseparadamente” (Anjos et al., 2011, p. 566). Tal construto tem origem 

nas mediações que os trabalhadores usam para garantir sua saúde, evitando o sofrimento e buscando 

vivenciar o prazer. Nesse sentido, as vivências de prazer e sofrimento são inerentes ao trabalhar, e o 

que define a preponderância de um ou de outro é a relação que o trabalhador mantém com seu 

trabalho. Mais especificamente, o ponto fundamental a ser observado é a forma como o trabalhador 

administra as pressões advindas da organização do trabalho e o destino da energia psíquica 

despendida para preencher a lacuna entre o prescrito e o real do trabalho. 



49 
 

 Quando o trabalho permite o livre funcionamento do aparelho psíquico, pela diminuição da 

carga psíquica, articulando-se às necessidades do trabalhador, torna-se fonte de prazer. Porém, pode 

se tornar fonte de sofrimento quando resulta em bloqueio dessa energia, pela impossibilidade de 

gratificação dos desejos do trabalhador (Mendes & Morrone, 2001). Assim, o trabalho ora oferece 

vias de descarga da energia psíquica – possibilitando reconhecimento, autonomia e exercício de 

criatividade, por exemplo –, ora ocasiona a repressão dessa energia quando há a imposição de um 

modo operatório padronizado e generalizado – excessiva divisão de tarefas, controles e normas 

demasiadamente rígidos, pouca margem de liberdade para a realização do trabalho.  

Mendes e Muller (2013) definem o prazer no trabalho como um princípio que mobiliza o 

sujeito para a busca da gratificação, reconhecimento de si, e reconhecimento, pelo outro, da utilidade 

e beleza do seu trabalho. Tal prazer é gerado por meio da mobilização da inteligência prática frente 

aos constrangimentos da organização do trabalho, da construção do coletivo de trabalho, que envolve 

as regras de ofício, as regras de convivência e a cooperação, provocando com essa mobilização a 

ressignificação do sofrimento. “O prazer resulta da vitória do trabalhador sobre resistência do real” 

(p. 290). Podem ser elencados como indicadores de vivência de prazer no trabalho os sentimentos de 

valorização e reconhecimento no trabalho. Valorização seria o sentimento de que o trabalho tem 

sentido, valor e significância. Já o reconhecimento seria o sentimento de ser aceito e admirado no 

trabalho e de poder expressar sua individualidade livremente (Mendes & Morrone, 2003). 

Pode-se alcançar o prazer tanto pela ressignificação do sofrimento e pela transformação do 

contexto de trabalho, como também pelo resultado direto do trabalho, quando há compatibilidade 

entre necessidades e desejos do trabalhador e a organização do trabalho (Mendes, Morrone, & Vieira, 

2009). 

O conceito de sublimação, oriundo da psicanálise, é crucial para a Psicodinâmica do Trabalho 

e está diretamente relacionado ao prazer no trabalho. Esse conceito representa o processo pelo qual 

as pulsões de natureza sexual são redirecionadas para atividades socialmente valorizadas, culminando 

em um aumento da eficiência psíquica. Dejours (1992) destaca que, para que essa sublimação ocorra, 

o sujeito deve ser capaz de mobilizar sua criatividade em relação à situação de trabalho, visando à 

compreensão da realidade, de forma a diminuir o sofrimento. Para tanto, é necessário haver um espaço 

que possibilite ao trabalhador o exercício de sua criatividade e autonomia. 

De acordo com Mendes e Muller (2013), no contexto brasileiro, há diversas pesquisas sobre 

prazer e sofrimento no trabalho, sendo que os estudos que têm o sofrimento como tema principal são 

a maioria.  Entre as possíveis razões para isso, destaca-se a dificuldade metodológica para se acessar 

os elementos que constituem o prazer, tendo em vista que “o prazer envolve processos psíquicos 
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complexos como as vicissitudes das pulsões, princípio do prazer e da realidade e sublimação” (p. 

290). 

 Para a Psicodinâmica do Trabalho, o sofrimento é tido como uma “vivência subjetiva 

intermediária entre doença mental descompensada e o conforto (ou bem-estar) psíquico” (Dejours & 

Abdouchelli, p. 127) e não necessariamente como sinônimo de doença, figurando, assim, como um 

agente intermediário entre a dor, o mal-estar, o adoecimento e as vivências de prazer no trabalho. 

Conforme dito anteriormente, o sofrimento emerge do confronto entre um sujeito singular – com seus 

sonhos, desejos e esperanças – e a organização do trabalho – com suas regras e barreiras que 

bloqueiam a inventividade do sujeito. Como afirma Dejours (1992),  

 

esse sofrimento, de natureza mental, começa quando o homem, no trabalho, já não pode fazer 

nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme às suas 

necessidades fisiológicas e a seus desejos psicológicos – isso é, quando a relação homem-

trabalho é bloqueada (p. 133). 

 

O trabalhador interage com o real de modo afetivo, vivenciando o fracasso diante dos 

imprevistos e incidentes. Daí decorre a inevitável experiência de sofrimento. Este possui um papel de 

mediador entre o patológico e o saudável na medida em que mobiliza o sujeito para a mudança da 

situação geradora de conflito e desconforto. Assim, para Mendes, Morrone e Vieira (2009), o trabalho 

não precisa necessariamente levar à eliminação do sofrimento, mas deve favorecer a modificação 

deste, transformando-o em criatividade, de forma a contribuir para a construção da identidade do 

indivíduo e para o aumento da resistência ao risco de desestabilização psíquica e somática. Como 

destaca Facas (2013), os trabalhadores não hesitam em enfrentar situações que geram sofrimento, 

sendo até comum nos ambientes de trabalho a busca por desafios. Tal fato decorre da centralidade do 

trabalho, discutida anteriormente. O trabalhador encontra na realidade do trabalho um cenário 

propício para de sua inventividade e autenticidade, sendo, assim, o sofrimento fundamental para a 

constituição da sua identidade. Dito de outra forma, o trabalhador sofre, mas não necessariamente 

adoece. Na verdade, o sofrimento pode ser um ponto de partida para a saúde mental, desde que o 

sujeito experimente o reconhecimento como contrapartida pela sua dedicação. Assim, o trabalhador 

se experimenta e se transforma. “O prazer é, nesse sentido, derivado das operações de subversão do 

sofrimento” (Facas, 2013, p. 63). 

Dependendo dos processos psicodinâmicos desenvolvidos no trabalho, o sofrimento pode ser 

vivenciado e enfrentado sob duas condições: pode se tornar criativo ou patogênico. O que vai 

influenciar o destino que o sofrimento no trabalho irá tomar é o conjunto de estratégias que o 
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trabalhador irá usar para mediá-lo, visando compatibilizar a organização do trabalho com seus 

desejos. 

Nesse sentido, o sofrimento pode se tornar criativo quando o trabalho é transformado e 

ressignificado pela utilização de estratégias individuais ou coletivas, que levam à invenção de 

soluções para os impasses (Dejours & Abdouchelli, 1994; Facas, 2013; Morais, 2013). Para tanto, 

conforme Facas (2013), o sofrimento deve possibilitar ao trabalhador o engajamento de sua 

subjetividade no trabalho, a utilização de seu conhecimento e sua criatividade, de forma a contribuir 

com a organização do trabalho e, sobretudo, sentir-se reconhecido por isso. 

No limite, o sofrimento criativo está intimamente relacionado à noção de sublimação e, 

consequentemente, ao prazer. Quando a sublimação for socialmente e eticamente possível, a 

tendência é que o trabalhador experimente o prazer. “O prazer no trabalho é entendido, então, como 

o destino bem-sucedido do sofrimento no trabalho” (Facas, 2013, p. 67). O autor destaca que o 

trabalhador não se defende do sofrimento, nem é subjugado a ele, mas sim, desenvolve mecanismos 

para lidar com as adversidades do trabalho que lhes causem sensações desconfortáveis, dadas as 

características positivas da organização do trabalho, como o estilo de gestão. Essas estratégias são 

chamadas de “criativas”, e são ações de busca do prazer no trabalho” (idem, p. 42). 

Um meio fundamental utilizado pelo trabalhador para tornar o sofrimento criativo e convertê-

lo em prazer é a chamada inteligência prática. De acordo com Dejours (2004c), a inteligência seria a 

habilidade de lidar com as situações e a capacidade de resolução de obstáculos. Para tanto, não basta 

o saber. Há sim, a necessidade do saber-fazer que, nas palavras do autor, refere-se à inteligência 

prática, astuciosa, adquirida a partir da experiência do sujeito. Por isso, é considerada arraigada em 

seu corpo, pois é através deste, com suas percepções, que se manifesta criativamente, de maneira 

particular, transgredindo a prescrição para acrescentar a contribuição do sujeito à organização do 

trabalho. 

Como afirma Moraes (2013b),  

 

quando se depara com o hiato entre o prescrito e o real, o sujeito experimenta a sensação de 

fracasso e vivencia o sofrimento do não saber fazer; inicialmente adota uma posição passiva, 

por vezes marcada pela raiva e pelo desânimo. A sensação de fracasso coloca em risco sua 

identidade, sua competência, seu saber fazer. Para ultrapassar essa situação penosa, o sujeito 

necessita agir, o que inclui a capacidade de tolerar o sofrimento e investir em novas tentativas, 

até encontrar – ou criar – uma solução. É nesse processo que o trabalhador mobiliza seus 

recursos internos e coloca em ação sua criatividade (p. 416). 

 

Em suma, diz-se que o sofrimento é criativo quando, ao enfrentar um problema, o sujeito 

experimenta o sofrimento, mas consegue investir sua subjetividade, por meio da inteligência prática, 

para subverter o sofrimento em prazer (Moraes, 2013b). 
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Porém, quando os trabalhadores falham em transformar o sofrimento a partir do investimento 

na criatividade, recorrem a estratégias defensivas para fugir do adoecimento (Moraes, 2013b). Este é 

o segundo destino possível para o sofrimento no trabalho: tornar-se patogênico ou patológico. Isso 

pode ocorrer quando não existe possibilidade de conciliação entre o trabalhador e a organização do 

trabalho; quando o sofrimento se impõe de forma a impossibilitar o trabalhador de exercitar sua 

capacidade criadora, levando-o a usar essas estratégias defensivas. Nessa situação, prevalece a 

vivência do fracasso, que, se prolongada, pode resultar em comprometimento da saúde (Dejours & 

Abdouchelli, 1994; Facas, 2013; Morais, 2013).  

Segundo Dejours (2004b), o sofrimento patogênico ocorre quando as defesas desenvolvidas 

pelos trabalhadores não foram suficientes para transformá-lo em prazer, quando as possibilidades de 

adaptação e os enfrentamentos frente à organização do trabalho se esgotaram. Dito de outra forma, 

esse tipo de sofrimento surge quando todos os recursos utilizados pelo trabalhador para tentar 

transformar a organização do trabalho fracassam. Assim, diante da constante exposição a essas 

pressões, o sujeito pode entrar em um processo de adoecimento. Em suma, esse processo de 

adoecimento resulta da presença persistente e intensa de sofrimento psíquico sobre o trabalhador, 

quando este falha no seu enfrentamento. Fracassa ao se distanciar das prescrições, que correspondem 

a um ideal de perfeição ditado pelos modos de gestão das organizações trabalhistas e, diante da falta 

de condições para a realização de seus desejos e expressão da sua autenticidade, adoece.  

Nas palavras de Dejours e Abdoucheli (1994),  

 

(...) quando foram explorados todos os recursos defensivos, o sofrimento residual, não 

compensado, continua seu trabalho de solapar e começa a destruir o aparelho mental e o 

equilíbrio psíquico do sujeito, empurrando-o lentamente ou brutalmente para uma 

descompensação (mental ou psicossomática) e para a doença. Fala-se então de sofrimento 

patogênico (p. 137). 

 

Segundo Moraes (2013b), a patologia é influenciada pelo subemprego da inteligência prática, 

quando a organização do trabalho deixa de propiciar ao trabalhador a chance de exercer sua 

contribuição genuína e sua autonomia, exigindo o estrito cumprimento de uma prescrição que, na 

verdade, é irrealizável. Dessa forma, o sujeito fica alijado da possibilidade de obter reconhecimento 

e realização pessoal e se frustra por não obter a retribuição que julga adequada à sua contribuição. É 

como afirma Mendes (2007): o patológico se instala “quando o desejo da produção vence o desejo 

dos sujeitos-trabalhadores” (p. 37). 

 O destino do sofrimento, ou seja, a sua conversão em patologia ou saúde, vai depender, 

sobretudo, das estratégias de mediação adotadas pelo trabalhador diante da organização do trabalho. 

Como afirma Anjos et al. (2011), “o sofrimento no trabalho não é visível e os obstáculos listados 
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ajudam a encobri-lo ainda mais; todavia, pode-se captar o sofrimento identificando suas estratégias 

de mediação” (p. 566). 

Passaremos, agora, ao estudo dessas estratégias de mediação ou enfrentamento do sofrimento, 

as quais ocupam uma posição central na teoria da Psicodinâmica do Trabalho. 

2.4 Estratégias de Mediação do Sofrimento 

 

O trabalhador não fica passivo diante das pressões e constrangimentos advindos da 

organização do trabalho. Para enfrentar tais dificuldades, ele tende a reagir elaborando estratégias que 

o mantenham longe da descompensação mental. Essas estratégias podem ser separadas em dois 

grupos: estratégias de mobilização subjetiva e estratégias defensivas, sendo que, no primeiro grupo, 

estão as estratégias que tendem a levar ao sofrimento criativo e ao prazer; e no segundo grupo, as 

estratégias que desencadeiam o sofrimento patogênico, que, se intensificado, podem levar ao 

adoecimento, ou, no melhor dos casos, à estabilidade psíquica. 

2.5 Mobilização Subjetiva 

 

A mobilização subjetiva pode ser definida como um processo intersubjetivo por meio do qual 

os trabalhadores lançam mão de sua subjetividade, da sua inteligência prática e do coletivo de trabalho 

para transformar os elementos da organização do trabalho que causam sofrimento e, assim, vivenciar 

prazer. Além dos recursos psicológicos do trabalhador, também contribui para essa ressignificação 

do sofrimento em prazer o espaço público de discussões sobre o trabalho. Esse processo de 

mobilização subjetiva ocorre a partir do resgate do sentido do trabalho, o qual depende da relação 

entre a subjetividade do trabalhador, do saber fazer e do coletivo de trabalho (Mendes, 2007). 

 Frente ao hiato existente entre a organização prescrita e o real do trabalho, o trabalhador é 

levado a mobilizar seus recursos – criatividade, inteligência, iniciativa etc. –, inventando novas 

soluções para superar o inesperado. Dessa forma, busca proteger sua subjetividade. A redução desse 

hiato entre trabalho prescrito e real requer, necessariamente, uma transgressão ou infração. Esses 

termos são relacionados à não observância das normas prescritas pela organização do trabalho e 

podem ser melhor compreendidos a partir da tese de doutorado de Facas (2013, pp. 83-89).  

 Para operar essa transgressão, o trabalhador faz uso de sua inteligência prática, a qual é 

mobilizada de forma cognitiva e afetiva. Reafirmando o que foi referido anteriormente, essa 

inteligência, que remete à ideia de astúcia, consiste no uso da experiência do sujeito, no sentido de se 

criar algo novo, diferente do que foi prescrito (Facas, 2013; Vasconcelos, 2013). Na análise de 

Mendes (2007), para que a inteligência prática seja efetiva, ela deve ser validada socialmente por 
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meio do reconhecimento dos pares e da hierarquia, o que ocorre no chamado espaço público de 

discussão. Sendo assim, a mobilização subjetiva pressupõe, além da inteligência prática e do espaço 

público de discussão, outro elemento fundamental: a cooperação. 

 O espaço público de discussão é constituído pelo lugar da fala e de expressão coletiva do 

sofrimento, onde as opiniões podem ser livremente formuladas e publicamente declaradas, ainda que 

contraditórias. As opiniões são baseadas em crenças, desejos, valores, posições ideológicas, escolhas 

éticas, experiência técnica e compartilhamento das estratégias operatórias. É um espaço construído 

pelos trabalhadores e que subentende a compreensão pelo coletivo dos meios de comunicação, que 

são utilizados para autoexpressão, autenticidade e relação de equidade entre aquele que fala e aquele 

que escuta (Anjos & Mendes, 2015). 

Com base em Dejours (2004b), pode-se afirmar que a cooperação subentende “a vontade das 

pessoas de trabalharem juntas e de superarem coletivamente as contradições que surgem da própria 

natureza ou da essência da organização do trabalho” (p. 67). Surge por meio da formação de uma 

vontade coletiva e com base na confiança, para constituir um produto comum – regras, normas e 

acordos. É baseada na liberdade e, portanto, não pode ser considerada como produto mecânico da 

organização do trabalho. A cooperação se dá, ainda, pela convergência das contribuições de cada 

trabalhador e das relações de interdependência. Nesse sentido, tendo em vista a integração das 

diferenças individuais e a articulação dos talentos específicos de cada trabalhador, pode acontecer de 

o desempenho do coletivo de trabalho alcançar resultados superiores à soma dos desempenhos 

individuais (Anjos & Mendes, 2015; Facas, 2013). 

Para a teoria psicodinâmica, o coletivo de trabalho diz respeito à prática de construção comum 

de regras de trabalho, de acordos normativos técnicos e éticos entre os trabalhadores sobre as maneiras 

de trabalhar, os modos operatórios utilizados e as preferências de cada trabalhador. Não é meramente 

uma reunião – grupo – de pessoas com um objetivo comum, mas tem como base as inteligências 

individuais e as divergências encontradas entre as formas de atuação dos trabalhadores (Lima, 2013). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a articulação do coletivo de trabalho depende da cooperação. 

 Para Mendes e Duarte (2013), a mobilização subjetiva é viabilizada pela dinâmica do 

reconhecimento. É por meio dela que ocorre a transformação do sofrimento em prazer. Nas palavras 

de Anjos e Mendes (2015), “trata-se de um jogo de contribuição e retribuição. O trabalhador contribui 

com sua mão de obra e espera o devido reconhecimento por nisso” (p. 41). Essa dinâmica do 

reconhecimento pressupõe a constatação, pelos outros, da contribuição do trabalhador para a 

organização do trabalho. O reconhecimento é, então, a forma de retribuição simbólica que o 

trabalhador recebe pelo engajamento de sua subjetividade – criatividade, inteligência, iniciativa etc. 

– no trabalho. De acordo com Facas (2013), a construção da identidade do trabalhador é facilitada 
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pelo reconhecimento, que vem do olhar do outro. “O reconhecimento do sofrimento investido no 

trabalho e a valorização do esforço, assim, se tornam essenciais para garantir sua ressignificação” 

(pp. 91-92). Por outro lado, quando o trabalhador não percebe a devida retribuição pelo seu esforço, 

tende a se desmobilizar. 

Para que haja a devida retribuição ou reconhecimento, o trabalho necessita passar pelo crivo 

dos atores presentes na gestão do coletivo de trabalho. Assim, o reconhecimento passa por um 

julgamento do trabalho desempenhado e se dá de duas formas: o julgamento de 

utilidade e o de estética (ou de beleza). Antes de detalhar cada um deles, é importante frisar que tais 

julgamentos não dizem respeito à pessoa do trabalhador, mas sim, à atividade.  

O julgamento de utilidade é a avaliação que a hierarquia (chefia, clientes, subordinados) faz 

do trabalhador e se relaciona com a produção, sua efetividade e critérios de qualidade. Já o julgamento 

de estética/beleza subtende uma horizontalidade, sendo feito pelos próprios pares, e apresenta duas 

subdivisões: julgamento de conformidade e de originalidade. O primeiro pressupõe a conformidade 

às regras do trabalho e possibilita ao trabalhador um sentimento de pertença a um grupo profissional 

ou comunidade e pertença. O segundo, aprecia a distinção e originalidade do trabalho, possibilitando 

ao trabalhador o reconhecimento da sua identidade singular. Num primeiro momento, o 

reconhecimento refere-se ao fazer, ao trabalho em si, mas depois se encaminha para o registro do ser, 

contribuindo para o fortalecimento da identidade e para a realização do trabalhador. Nesse sentido, 

identidade e sentimento de pertença figuram como bases do prazer no trabalho e, no limite, da saúde 

mental. 

Ocorre que, nem sempre as condições para a mobilização subjetiva estão disponíveis. Quando 

o trabalhador não recebe o reconhecimento esperado pela sua contribuição, tende a se desmobilizar. 

Nesse caso, passam a operar outras formas de mediação do sofrimento, chamadas estratégias 

defensivas. 

2.6 Estratégias Defensivas 

 

 De acordo com Moraes (2013a), as estratégias defensivas são modos de agir individuais ou 

coletivos utilizados pelos trabalhadores com o objetivo de minimizar a percepção do sofrimento, 

possibilitando que se mantenham no plano da normalidade e continuem trabalhando. Nas palavras de 

Facas (2013), tais estratégias visam negar ou eufemizar a experiência emocional originada da 

atividade e do processo de trabalho traçado num modelo específico de organização do trabalho. O 

problema é quando elas se esgotam diante da persistência das situações que agravam o sofrimento. 

Nessa situação, instala-se o sofrimento patogênico. 
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 Para a Psicodinâmica do Trabalho, as defesas são tidas como mecanismos utilizados para 

negar ou minimizar a percepção de uma realidade geradora de sofrimento. Assim, inicialmente, elas 

representam comportamentos úteis à saúde mental do trabalhador na medida em que preservam seu 

equilíbrio ao ajudá-lo a enfrentar dificuldades impostas pela organização do trabalho. Porém, ao 

lançar mão dessas estratégias defensivas, o sujeito fica impedido de pensar naquilo que realmente o 

faz sofrer no trabalho, comprometendo, assim, a possibilidade de transformação dessas fontes de 

sofrimento. Isso porque, como dito anteriormente, o objetivo das defesas é diminuir a percepção do 

sofrimento e não transformar suas fontes (Facas, 2013). 

Moraes (2013a) afirma que as estratégias defensivas funcionam de forma inconsciente. E 

complementa dizendo que 

 

na maioria das vezes, são construídas a partir de uma denegação em relação à percepção 

daquilo que faz sofrer. Por essa razão, os trabalhadores não falam diretamente do sofrimento; 

antes, tentam negá-lo. Assim, a elucidação das estratégias defensivas conduz à compreensão 

do sofrimento, que é negado e metamorfoseado, com expressão específica em cada coletivo 

de trabalho; a presença dessas estratégias é sinalizada por comportamentos paradoxais e 

ritualísticos (p. 154).  

 

Dentre os mecanismos psicológicos mais frequentes na efetivação das estratégias defensivas, 

destacam-se a negação e a racionalização. A primeira é marcada pela naturalização do sofrimento e 

das injustiças, e é sinalizada por comportamentos de individualismo, desconfiança, isolamento e 

banalização de riscos e adversidades decorrentes da organização do trabalho. Atribui-se ao indivíduo 

a responsabilidade pelos problemas, considerando-se as falhas como decorrentes da incompetência, 

do despreparo ou falta de compromisso dele. Assim, nega-se que a organização do trabalho seja de 

fato a causa do sofrimento. Já na racionalização, os trabalhadores buscam eufemizar o medo, a 

angústia e a insegurança vivenciados, usando justificativas socialmente aceitas para situações que 

geram sofrimento (Facas et al., 2013; Moraes, 2013a).  Pode-se afirmar que a racionalização ocorre 

quando o indivíduo apresenta “comportamentos de fuga ao sofrimento, ignorando-o por meio de 

justificativas lógicas e coerentes” (Facas (2009, p. 51). Nesse sentido, o sujeito visa explicar de forma 

lógica os motivos que causam o sofrimento ou as adversidades no trabalho (riscos, cobrança 

exagerada por produtividade, metas difíceis etc.), mantendo o foco de análise afastado da organização 

do trabalho. Dentre os comportamentos representativos da racionalização, estão: apatia, resignação, 

indiferença, individualismo, passividade, dentre outros (Facas et al., 2013; Moraes, 2013a).   

O uso excessivo e a longo prazo dessas defesas pode trazer danos à saúde psíquica dos 

trabalhadores, uma vez que a real causa do seu sofrimento permanece inalterada e produzindo efeitos. 

Isso porque, como afirmam Dejours e Abdoucheli (1994), as estratégias defensivas operam de forma 
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“estritamente mental” e não modificam a realidade das pressões patogênicas. É como se elas apenas 

“amortecessem” o impacto que essas pressões têm sobre o funcionamento psíquico. 

 As estratégias defensivas podem ser individuais ou coletivas. As estratégias coletivas são 

construídas e sustentadas pelos trabalhadores e funcionam como regras do coletivo de trabalho, 

estabelecidas de forma consensual e pressupõem a cooperação entre os membros do grupo. São 

estratégias que dependem de condições externas que subentendem as relações intersubjetivas no 

coletivo de trabalho. Dessa forma, as estratégias coletivas facilitam a coesão do coletivo, contribuindo 

significativamente para o enfrentamento do sofrimento causado pela organização do trabalho, 

promovendo estabilização psíquica do trabalhador e contribuindo para a construção de sentido do 

sofrimento no trabalho (Rossi, 2008). Esse tipo de estratégia defensiva ocorre, por exemplo, quando 

os trabalhadores de um mesmo coletivo vivenciam um sofrimento individualmente e unem seus 

esforços para construir meios de enfrentar os problemas impostos pela organização do trabalho 

(Facas, 2013). De acordo com Mendes (2007), existe um acordo tácito firmado entre os membros do 

coletivo visando à manutenção da defesa, para que ela não seja rompida e quebre o equilíbrio gerado 

pela própria estratégia. Para Dejours e Abdoucheli (1994), a maioria das estratégias defensivas 

utilizadas pelos trabalhadores são coletivas e não individuais, apesar de os mecanismos de defesas 

individuais coexistirem com os coletivos. O sofrimento é compartilhado pelo grupo, que encontra 

conjuntamente alternativas para resolver a essas situações. 

 Por outro lado, as estratégias defensivas individuais ocorrem quando restam prejudicadas as 

possibilidades de articulações coletivas, o que geralmente se dá em organizações do trabalho onde 

predominam regras, modos operatórios, rigidez de tempo, separação entre as atividades intelectuais 

e de execução e divisão do coletivo (Facas, 2013). 

 As estratégias defensivas podem ser exploradas pela organização e conduzir à alienação dos 

trabalhadores.  Segundo Dejours (2004b), isso ocorre por meio das defesas de proteção, de adaptação 

e de exploração. As defesas de proteção são fundamentadas na racionalização ou evitação e consistem 

em modos de pensar, sentir e agir compensatórios, que são utilizados para suportar o sofrimento. Com 

o passar do tempo, e em função da intensificação dos efeitos danosos da organização do trabalho, 

essas defesas tendem a perder sua eficácia. Isso denota uma falha do trabalhador no enfrentamento 

do sofrimento, que tenta evitar o adoecimento se alienando das causas reais do sofrimento. Assim, 

sem alterar o cenário prejudicial, o trabalhador torna-se, paradoxalmente, mais vulnerável ao 

adoecimento (Mendes, 2007; Moraes, 2013a). 

 Já as defesas de adaptação e de exploração são baseadas na negação do sofrimento e na 

submissão do desejo do trabalhador aos objetivos da produção. Ocorrendo predominantemente de 

forma inconsciente, essas defesas levam os trabalhadores a assumir como suas as metas de produção 
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da organização. Na defesa de exploração, o sofrimento e a defesa são explorados em favor do aumento 

de produção. Por outro lado, na defesa de adaptação ocorre a negação do sofrimento e submissão ao 

discurso da organização. Enquanto na defesa de proteção, o trabalhador, para evitar o adoecimento, 

se aliena das causas reais do sofrimento, nas de adaptação e de exploração o indivíduo nega seu 

sofrimento pelo desejo da organização do trabalho (Anjos, 2015; Mendes, 2007; Moraes 2013a).  

 Se, por um lado, as estratégias defensivas contribuem para proteger o psiquismo ao atenuar a 

percepção dos efeitos nocivos da organização do trabalho, por outro, elas tendem a “mascarar” o 

sofrimento, deixando os trabalhadores acomodados quanto às tentativas de transformação do contexto 

de trabalho desestruturante, refletindo uma estabilidade psíquica artificial. Assim, de acordo com 

Moraes (2013a), 

  

há o risco de que as estratégias de defesa construam um ciclo que, no longo prazo, conduza 

ao agravamento do sofrimento e ao adoecimento que pretendiam evitar: o sofrimento conduz 

à elaboração de estratégias defensivas, que apresentam risco de alienação; essa favorece a 

situação que desencadeia o sofrimento, agravando-o, o que aumenta o risco de desencadear 

uma crise de identidade e um quadro de descompensação, que sinaliza o esgotamento da 

eficácia da estratégia de defesa (pp. 155-156). 

 

 Nesse sentido, o risco do adoecimento aumenta quando se passa do domínio da estratégia 

defensiva para o plano da ideologia defensiva. Esta se caracteriza pela radicalização das estratégias 

coletivas de defesa, quando se tornam um fim em si mesmas, ou seja, quando o que era visto antes 

simplesmente como defesa frente ao sofrimento passa a ser considerado como promessa de felicidade. 

Os trabalhadores consideram o sofrimento como decorrente da ineficácia das estratégias elaboradas 

para defendê-los e não como consequência do enfrentamento dos constrangimentos da organização 

do trabalho. Assim, o coletivo tende a se esforçar para defender a própria estratégia, ficando em 

segundo plano a defesa do sofrimento propriamente dito. A ideologia defensiva reflete um conjunto 

de comportamentos valorizados pelo grupo de trabalhadores e considerados como uma norma de 

referência que pressupõe arranjos rígidos e a exclusão daqueles que não compartilhem seu conteúdo 

(Facas, 2013; Mendes, 2007; Moraes, 2013a; Rossi, 2008). 

 Segundo Mendes (2007), os trabalhadores utilizam mais frequentemente estratégias 

defensivas em detrimento das de mobilização subjetiva. Isso porque o trabalhador torna-se facilmente 

capturado pelo desejo da produção, uma vez que se vê vulnerabilizado pela precarização da 

organização do trabalho, pelo desemprego estrutural, pela necessidade de sobrevivência e, sobretudo, 

pela desestruturação do coletivo, alimentada pela cultura da excelência e, em nome das promessas de 

sucesso e de reconhecimento, articulada à vivência de solidão e desamparo. 
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2.7 Artigos Científicos em Psicodinâmica do Trabalho 

 

Este estudo se baseia numa rápida análise bibliográfica das produções brasileiras com a 

temática “Psicodinâmica do Trabalho” nos últimos 10 anos (2007 a 2016). Para tanto, serão 

utilizados, de início, dois importantes trabalhos de revisão bibliográfica relativos a essa abordagem 

teórica: o primeiro é o estudo de Merlo e Mendes (2009), que trata das produções nacionais em 

Psicodinâmica do Trabalho compreendidas entre os anos de 1996 e 2009 – disponíveis à época da 

pesquisa nas bases de dados Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELO Brasil) e Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). Em seguida, apresentaremos os achados da pesquisa realizada 

por Giongo, Monteiro e Sobrosa (2015), que apresenta uma revisão sistemática dos artigos, teses e 

dissertações nacionais que utilizaram a teoria e/ou o método da Psicodinâmica do Trabalho entre os 

anos de 2007 e 2013, encontrados a partir da busca pelo descritor “psicodinâmica do trabalho” na 

Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia (BVS-Psi), na Base de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações. 

Merlo e Mendes (2009) encontraram 79 publicações sobre o tema, dos quais a maioria foi 

publicada a partir dos anos 2000, sendo que, dentre os trabalhos publicados entre 1996 e 2009, apenas 

seis são da década de 90. Considerando a área do saber, a maioria das publicações concentra-se entre 

a Administração, a Enfermagem, a Engenharia de Produção, a Psicologia e a Sociologia. Os temas 

mais discutidos são a aceleração do trabalho vinculada à adesão de máquinas e tecnologias no 

contexto de produção; as condições precárias de trabalho; a relação entre metas e resultados 

institucionais e o sofrimento; a relação prazer e sofrimento no trabalho e formas de adoecimento de 

trabalhadores; e, também, o contexto laboral de profissionais da área da saúde. Já as principais 

categorias profissionais estudadas são: bancários, coletores de lixo, músicos, operários extratores de 

mármore, operários de indústria de cimento, policiais e seguranças, professores, profissionais da 

saúde (de enfermagem, fisioterapia e psicologia), profissionais de atendimento ao público, 

trabalhadores rurais e trabalhadores de tecnologia da informação. Os autores concluíram que na 

grande maioria das vezes, a psicodinâmica é usada apenas como referencial teórico, sem terem sido 

seguidos os passos propostos no método para a investigação. E que, apesar de suas categorias teóricas 

serem amplamente utilizadas por pesquisadores brasileiros, ainda há um grande desconhecimento da 

potencialidade que oferece esse instrumento, enquanto método e possível prática, para o avanço do 

conhecimento neste campo de pesquisa e sua aplicação. 

Por sua vez, o levantamento feito por Giongo, Monteiro e Sobrosa (2015) obteve um total de 

73 trabalhos aproveitados, os quais foram organizados em oito categorias, da seguinte maneira: (a) 
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tipo de publicação, na qual foi identificado se o material era um artigo teórico ou empírico, tese ou 

dissertação; (b) área de publicação (de acordo com a classificação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), sendo considerada em primeiro lugar a 

instituição de origem do estudo e quando a instituição não estava especificada, a formação do 

primeiro autor; (c) ano de publicação dos estudos; (d) categorias profissionais investigadas, de 

acordo com cada categoria profissional; (e) temáticas dos objetivos principais, analisadas e 

organizadas por categorias teóricas de acordo com a frequência de utilização; (f) delineamento dos 

estudos, de acordo com as descrições realizadas pelos autores; (g) instrumentos de coleta de dados, 

obtidos através do detalhamento metodológico dos estudos; e (h) principais resultados, identificados 

através da análise de conteúdo dos estudos empíricos. A categoria principais resultados dos estudos 

foi analisada qualitativamente e organizada em tópicos de acordo com os resultados declarados pelos 

materiais. Como exemplo, no tópico estratégias defensivas foram incluídas e agrupadas todas as 

estratégias defensivas citadas pelos estudos. As demais categorias foram analisadas 

quantitativamente, de acordo com a frequência que apareceram nos estudos aproveitados.  

Giongo, Monteiro e Sobrosa (2015) identificaram quatro teses, 19 dissertações e 50 artigos 

publicados. Desse total, 10 materiais eram teóricos e 63 eram empíricos. Corroborando os resultados 

do levantamento realizado por Merlo e Mendes (2009), as autoras identificaram o uso da teoria e/ou 

método da Psicodinâmica do Trabalho por diferentes áreas de atuação. A área que mais realizou 

publicações utilizando a Psicodinâmica do Trabalho foi a Psicologia, com 46 estudos. Em seguida, 

vem a Engenharia de Produção (nove estudos), a Enfermagem (oito estudos), a Administração (cinco 

estudos), dentre outras. Já entre as categorias profissionais investigadas, se destacaram os 

trabalhadores da área da saúde, com 19 estudos; os trabalhadores sociais, com oito estudos; os artistas, 

com cinco estudos; os policiais e agentes de trânsito, com seis estudos. 

Ao analisar os objetivos principais dos estudos, as autoras concluíram que estes parecem 

corresponder aos eixos centrais da abordagem Psicodinâmica do Trabalho, sendo que as categorias 

teóricas mais investigadas são as vivências de prazer e de sofrimento dos trabalhadores, além dos 

fatores de organização do trabalho. Constatou-se que a maioria dos estudos (55) se valeu do 

delineamento qualitativo. Tal fato está em consonância com a perspectiva de Dejours (2004b), 

segundo a qual, os elementos que integram a subjetividade do trabalhador não podem ser acessados 

objetivamente, mas só através da palavra, pois é através da fala que o sujeito nomeia e compreende o 

que sente, sendo essa reflexão responsável pela produção de novos sentidos e por uma consciência 

ampliada das experiências vividas. Para acessar esses elementos subjetivos, a maioria dos estudos se 

valeu do uso de instrumentos conjuntos: entrevistas, sessões de grupo, grupos focais, observação e 

análise documental.  
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A análise dos resultados dos estudos mostrou que os eixos temáticos mais enfatizados foram 

as fontes de prazer e as fontes de sofrimento no trabalho, evidenciando os fatores de sofrimento. Entre 

os fatores causadores de sofrimento, os que mais apareceram estão associados à sobrecarga de 

trabalho, que é imposta pela organização do trabalho, sem considerar a vontade ou as condições do 

trabalhador. Dessa forma, o trabalhador sofre na medida em que é impedido de colocar seu ritmo, sua 

subjetividade e sua inteligência prática nas atividades laborais, tonando-se mais submisso e menos 

atuante no contexto de trabalho (Giongo, Monteiro & Sobrosa, 2015). Por fim, as autoras concluem, 

com alguma preocupação, que os estudos brasileiros estão menos direcionados para a prevenção e 

intervenção quanto aos aspectos associados ao processo de saúde/doença do trabalhador. E os 

trabalhos que apresentaram possibilidades de intervenção, na sua maioria, as descrevem de maneira 

inespecífica e atrelada a grandes transformações sociais e/ou organizacionais, deixando de mencionar 

os efeitos gerados pela própria pesquisa e a atuação do pesquisador junto aos trabalhadores. 

Complementando os achados propostos nos estudos referidos acima, entre junho e julho de 

2017, foi realizado um levantamento bibliográfico, nas bases de dados SciELO e BVS-PSI e no sítio 

eletrônico do Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília, com 

foco nas publicações mais recentes, compreendidas entre os anos de 2012 e 2016. A partir das 

palavras-chaves “psicodinâmica do trabalho”, “sofrimento no trabalho” e “prazer-sofrimento no 

trabalho”, foram encontrados 55 artigos (elencados no Apêndice A), 13 dissertações de mestrado e 

três teses de doutorado (Apêndice B). Esses números foram obtidos após refinamento, para que 

fossem selecionados apenas artigos relacionados ao aporte teórico e que estivessem situados dentro 

do referido período. 

Esses estudos abordam os aspectos psicodinâmicos do trabalho de diversas categorias 

profissionais, tais como professores, enfermeiros, bancários, artistas, servidores públicos, dentre 

outras; nesse sentido, a maioria das pesquisas tem como foco o entendimento das especificidades 

inerentes ao trabalho de cada categoria de trabalhadores – por exemplo, o trabalho dos bancários, dos 

professores, enfermeiros – e as vivências de sofrimento comum ao trabalho nessas categorias. Assim, 

percebe-se, na maioria dos casos, a precarização das condições materiais necessárias à realização do 

trabalho e a falta de reconhecimento do sofrimento relacionado aos modelos de organização do 

trabalho. 

A revisão bibliográfica dos últimos anos com a temática da Psicodinâmica do Trabalho mostra 

que há um crescimento no número de estudos com os servidores públicos – das mais diversas esferas 

e categorias. Porém, a quantidade de artigos relacionados ao trabalho de servidores de instituições 

federais de ensino superior ainda pode ser considerada pequena. Esses estudos, em sua maioria, 
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apresentam foco na categoria dos professores (Nascimento, Vieira & Araújo, 2012; Vilela, Garcia & 

Vieira, 2013). Já o trabalho dos servidores técnico-administrativos (TA) – objeto do presente estudo 

– não foi evidenciado por nenhum dos artigos encontrados.  

Diante disso, faz-se necessário mencionar estudos encontrados em outras fontes, que tratam 

da temática discutida neste trabalho, ainda que não diretamente ligados ao referencial da 

Psicodinâmica do Trabalho. É o caso da pesquisa de Ribeiro (2012), que procurou analisar o cotidiano 

dos assistentes em administração lotados em uma instituição federal de ensino superior e as 

implicações na saúde desses trabalhadores. Para tanto, recorreu ao materialismo histórico-dialético 

como referencial teórico. Silva (2010) analisa a trajetória de inserção profissional dos egressos do 

ensino superior, enfatizando as formas de acesso empregadas pelos jovens para alcançar um emprego, 

relacionando-as às redes de relações sociais. Os resultados da pesquisa apontam que o acesso ao 

emprego é viabilizado por “intermédio da família”, por “intermédio dos amigos” e por meio de 

“concurso público”. A garantia de estabilidade no emprego representada pelo ingresso no setor 

público e as formas particularistas são as que se destacam, o que contraria o discurso da excelência 

da competitividade como fator determinante na conquista e permanência no emprego. Já Albrecht e 

Krawulski (2011) investigam a motivação de jovens da cidade de Florianópolis-SC para prestar 

concursos. A maioria dos participantes são jovens adultos em início de carreira profissional, cujos 

motivos dessa decisão profissional relacionam-se à estabilidade no cargo, à remuneração e à 

possibilidade de fazer carreira. Ressaltam a não ponderação do compromisso ético da carreira pelos 

candidatos – essa informação instiga maiores investigações, haja vista que as questões éticas são 

essenciais na compreensão da psicologia.  
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3 MÉTODO 

Neste capítulo, buscou-se descrever o percurso metodológico na realização desta pesquisa. 

Para tanto, está organizado de acordo com as seguintes partes: Caracterização do Estudo; Local do 

Estudo; Participantes; Estratégia de Coleta de Dados; e Análise de Dados. 

3.1 Caracterização do Estudo 

 

O presente estudo está baseado em um delineamento qualitativo, o qual mantém coerência 

com o referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho, que se caracteriza pela análise e avaliação 

das inter-relações humanas no trabalho a partir de dados qualitativos centrados nas falas dos sujeitos 

sob estudo. Esse espaço da fala expressa a dinâmica específica de cada contexto e favorece o acesso 

aos processos de subjetivação e às vivências de prazer e sofrimento dos sujeitos. Assim, a pesquisa 

qualitativa abre espaço para que o sujeito extrapole os limites da consciência e traga à superfície os 

seus conteúdos internos inerentes ao tema tratado. 

Segundo Dejours (2004), a pesquisa é também uma “ação”, ou seja, ao passo que o trabalhador 

“fala” sobre o seu trabalho, ao responder as problematizações, ele reflete sobre as mesmas. Ademais, 

o autor ainda defende que as vivências de prazer e sofrimento no trabalho, as estratégias defensivas e 

a cooperação “escapam, pelo menos em parte, tanto às pessoas de fora quanto aos próprios sujeitos” 

(p.83). Nesse sentido, o espaço da fala se coloca como uma ferramenta poderosa no auxílio da 

compreensão dos trabalhadores sobre o seu ofício, sendo “a única via de acesso a essa realidade que 

ainda não veio à luz” (Dejours, 2004, p. 83).  

Nesse sentido, o pesquisador está incumbido de utilizar do seu potencial criativo para 

oportunizar um espaço de fala em que o sujeito se sinta à vontade para revelar as suas vivências no 

trabalho. Para tanto, o pesquisador deve lançar mão de suas habilidades socioafetivas na ocasião do 

diálogo, além do comprometimento ético e epistemológico com os sujeitos do estudo. Tal cuidado na 

relação entre o pesquisador e o sujeito pode minimizar as resistências, garantindo, assim, a 

autenticidade da palavra (Dejours, 2004).  

3.2 Local do Estudo 

O local escolhido para este estudo é em uma Instituição Federal de Ensino localizada no 

Estado de Goiás, caracterizada por oferecer ensino superior e técnico de nível médio. A história dessa 

instituição é centenária e começou a ser contada em 1909, quando o então presidente da República, 



64 
 

Nilo Peçanha, criou em cada capital dos Estados do Brasil uma Escola de Aprendizes Artífices, com 

a missão de oferecer ensino profissionalizante primário e gratuito à população9.  

Desde sua fundação, a instituição já passou por algumas mudanças significativas em sua 

configuração e forma de atuação, o que inclui mudanças de nome. A partir de 2008, quando, por meio 

da publicação da Lei nº 11.892, foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, a instituição passou a se chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás – IFG, tendo adotado uma nova configuração administrativa, caracterizando-se como uma 

autarquia federal detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 

e disciplinar. Equiparada às universidades federais, é uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampus, que oferece desde a formação técnica de nível médio à 

pós-graduação, atrelada ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. 

A partir da análise dos documentos institucionais (PPPI, PDI, Portarias, Decretos), pode-se 

perceber um momento de transição no perfil institucional, caracterizado por uma tentativa de 

sistematizar e consolidar a pesquisa e o desenvolvimento científico na instituição, como também a 

extensão do ensino para o desenvolvimento da comunidade. Atualmente, a instituição atende cerca 

de 11 mil alunos em suas 14 unidades em funcionamento. Porém, sua atuação também envolve 

parcerias interinstitucionais, voltadas à pesquisa e à extensão, além de atendimentos à comunidade 

não acadêmica. 

Como citado anteriormente, a instituição possui atualmente cerca de 580 servidores ocupantes 

de cargos de nível médio (classes C e D); destes, aproximadamente 420 possuem, no mínimo, a 

graduação, ou seja, 72% desses servidores apresentam formação além da exigida10, configurando a 

situação de sobreeducação. Do total de servidores de nível médio, aproximadamente 246 pertencem 

à categoria assistente em administração (classe D), dentre os quais cerca de 80% estão em situação 

de sobreeducação.  

No presente estudo, optou-se por trabalhar com duas unidades de funcionamento da 

instituição, localizadas na cidade de Goiânia-GO. A primeira unidade é o Campus Goiânia, o mais 

antigo e o maior em termos de número de alunos e de servidores. Atualmente, esse campus possui 

cerca de 4.900 alunos matriculados e 535 servidores entre docentes (380) e técnico-administrativos 

de nível médio e superior (195). Desse total, cerca de 51 servidores ocupam o cargo de assistente em 

administração no campus. 

                                                           
 

9 Informações extraídas do sítio eletrônico da instituição. 
10 Dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, em Setembro de 2016.  
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A outra unidade institucional abordada neste estudo é a Reitoria, que passou a existir apenas 

em 2008, com a publicação da referida lei que criou os Institutos Federais. Uma das principais 

características que distinguem a Reitoria dos campus é o fato de que ela atua predominantemente em 

atividades administrativas. Em suas dependências não há salas de aula, nem atividades acadêmicas. 

É incumbida basicamente das atividades “meio”, atuando como unidade central de planejamento e 

execução administrativa. Atualmente, estão lotados na Reitoria cerca de 190 servidores, sendo 32 

docentes e 158 técnico-administrativos de nível médio e superior – dos quais, cerca de 91 são 

assistentes em administração. 

3.3 Participantes 

 

A população do estudo é composta por servidores técnico-administrativos lotados na Reitoria 

e no Campus Goiânia do IFG, ocupantes do cargo de assistente em administração, o qual exige o 

ensino médio como formação mínima. Assim, para inclusão neste estudo, os sujeitos deveriam 

atender aos seguintes critérios estabelecidos: 

a) fazer parte do quadro de servidores estáveis do IFG; 

b) ocupar o cargo de assistente em administração (nível D); 

c) possuir de três a 10 anos de vínculo de trabalho; 

d) ter obtido diploma de graduação e/ou pós-graduação antes do ingresso no cargo atual; 

e) consentir em participar da pesquisa, de acordo com as questões éticas apontadas pela 

Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás. 

Após contato com o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão, foram obtidos os dados 

funcionais dos servidores cujos perfis se aproximam do estabelecido nesta pesquisa. Após uma 

triagem, obteve-se uma lista com os sujeitos que atendiam aos critérios mencionados. Inicialmente, 

o número efetivo de participantes deste estudo não foi definido, pois  levou-se em consideração 

que, em estudos na área das ciências sociais, a coleta permanece até o momento em que houver 

convergências suficientes para configurar o fenômeno investigado (Minayo, 2010) , ou seja, a 

definição do número necessário de entrevistas dependia dos conteúdos que aparecessem nas falas 

dos primeiros entrevistados. Assim, considerando o critério de saturação – mencionado a seguir 

–,  foram entrevistados cinco servidores. 
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3.4 Estratégias de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita a partir de análise documental, realização de entrevistas e 

observação participante. Inicialmente, foi realizada uma análise da legislação e dos documentos 

institucionais, para se ter noção do funcionamento da instituição, dos cargos a serem pesquisados 

e da forma como se dá a gestão de pessoas. Em seguida, foram obtidos junto ao setor de gestão 

de pessoas do órgão os dados ocupacionais dos servidores lotados no cargo de assistente em 

administração. Partiu-se para o refinamento dos dados, o qual culminou com a identificação 

daqueles que cumprem os critérios de seleção da pesquisa e que foram contatados para participar 

efetivamente deste estudo. 

A principal forma de coleta de dados utilizada neste trabalho foi a entrevista 

semiestruturada, a qual, segundo Minayo, (2010), combina perguntas fechadas e abertas, e 

possibilita ao entrevistado discorrer com maior flexibilidade sobre determinados temas 

relacionados ao objeto da pesquisa. Essa modalidade de coleta fornece informações diretas dadas 

pelo entrevistado, funcionando como reflexão do próprio sujeito acerca da realidade vivenciada. 

As informações subjetivas constituem uma representação da realidade, isto é, maneiras de 

pensar, de sentir e de atuar, ideias, crenças, condutas, projeções para o futuro, razões conscientes 

ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos. De uma forma geral, sendo um 

tipo de entrevista qualitativa, é considerada como pouco estruturada por não seguir uma ordem 

rigidamente estabelecida para as perguntas, assemelhando-se mais a uma conversa. 

Como já foi anteriormente apontado, o acesso à vivência do trabalho só pode existir mediado 

pela fala do sujeito. Dessa forma, a apreensão e a compreensão das relações de trabalho exigem mais 

do que a observação, pois demandam uma escuta voltada para quem executa o trabalho (Dejours, 

2004b). Daí a importância da realização de entrevistas individuais de caráter semiestruturado, as quais 

se adéquam de forma mais precisa ao objeto pesquisado, possibilitando uma compreensão que vai 

além do visível e mensurável, que se dá por intermédio das palavras. 

A definição da quantidade de entrevistas seguiu o critério de saturação, que, conforme 

Minayo (2010), pode ser entendido como “o conhecimento formado pelo pesquisador, no campo, 

de que conseguiu compreender a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo” (pp. 197-

198), ou seja, ao optar-se pela saturação, torna-se compreensível a indefinição a priori de um 

número predeterminado de entrevistados, pois a coleta permanece até o momento em que se 

percebe evidências que corroborem o fenômeno investigado. Nesse ponto, costuma ocorrer a 

suspensão de novas entrevistas, quando o pesquisador consta a existência de redundância ou 

repetição nas informações fornecidas. 
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Para a realização das entrevistas semiestruturadas, foi elaborado um roteiro com questões 

predefinidas, o qual foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás. Essas questões objetivam estimular a fala, colocando o trabalho em análise, 

conforme Mendes (2007) e Facas (2009), ou seja, são questões que buscam extrair elementos que 

revelem as vivências de prazer e sofrimento no trabalho dos trabalhadores entrevistados. Essas 

questões não precisam ser necessariamente seguidas, mas indicam uma direção para que o 

pesquisador comece a explorar os temas da pesquisa. São questões-estímulo que visam favorecer a 

livre expressão do trabalhador. Abaixo, estão essas perguntas, seguidas dos conteúdos a serem 

explorados com base na resposta do trabalhador: 

1) Fale-me sobre o seu trabalho – descrever as atividades realizadas; verificar diferenças 

entre o trabalho prescrito e o real; encontrar possíveis conflitos entre o trabalhador e 

gerentes, colegas, clientes, materiais e equipamentos; identificar dificuldades na realização 

das tarefas: a postura, os erros, as relações sociais de trabalho e/ou as vivências de pressão 

por parte do gerente ou dos clientes; verificar normas, códigos, controles, contrastes;   

2) O que você pensa/sente sobre seu trabalho? – explorar vivências de prazer-sofrimento; 

explorar sentimentos do entrevistado com relação ao seu trabalho; buscar exemplificações, 

frequência e características de situações de trabalho nas quais os sentimentos ocorrem;  

3) O que você faz para lidar com as dificuldades em seu dia-a-dia de trabalho? – identificar 

as soluções encontradas para lidar com as dificuldades de trabalho; o modo como o 

trabalhador suporta e enfrenta tais dificuldades, tanto no plano material quanto no contexto 

da gestão; estratégias de mediação para enfrentar/superar/transformar o sofrimento 

(inteligência prática, defesas, mobilização das subjetividades no engajamento no trabalho); 

4) Você acredita que o trabalho está afetando sua saúde? De que maneira? – investigar 

patologias decorrentes da organização do trabalho; verificar saúde e riscos de 

adoecimento. 

Essas entrevistas, cuja duração média foi de 45 minutos, foram realizadas em local privativo 

e seguro, resguardando-se fundamentalmente o sigilo das informações. E, com a autorização dos 

entrevistados, elas foram gravadas e integralmente transcritas para análise. 

A observação participante mostrou-se fundamental para apoiar o mapeamento dos elementos 

da organização do trabalho a que esses trabalhadores estão sujeitos. 

3.5 Análise de Dados 

 

No tocante à análise dos dados obtidos com as entrevistas, foi utilizada a metodologia da 

análise de conteúdo, a qual, segundo Bardin (1977), pode ser definida como 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (p. 42). 

Ainda de acordo com a autora, a análise de conteúdo objetiva classificar palavras, frases ou 

mesmo parágrafos em categorias de conteúdo, utilizando desde técnicas simples até outras mais 

complexas, que se apoiam em métodos estatísticos. A finalidade dessa técnica consiste em efetuar 

deduções lógicas e justificadas referentes à origem das mensagens tomadas em consideração (o 

emissor e o seu contexto, ou, eventualmente, o efeito dessas mensagens). Visa enriquecer os 

resultados ou aumentar a sua validade, aspirando, assim, a uma interpretação final fundamentada 

(Bardin, 1977). Dessa forma, possibilita compreender criticamente o sentido das comunicações, seu 

conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas. 

Moraes (1999) afirma que essa metodologia de pesquisa, que se caracteriza por uma busca 

teórica e prática, possui um significado especial no campo das investigações sociais, representando 

uma abordagem metodológica com características e possibilidades próprias, sendo mais que uma 

simples técnica de análise de dados.  A análise de conteúdo destaca-se como método de análise de 

dados cada vez mais presente no campo organizacional, ganhando legitimidade entre os métodos 

qualitativos, sobretudo, em virtude de sua preocupação com o rigor científico e a profundidade de 

análises (Mozzato & Grzybovski, 2011). 

A análise de conteúdo pode ter como matéria-prima qualquer material oriundo de 

comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos 

autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos etc. A 

princípio, esses dados chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então, ser processados 

para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira a 

análise de conteúdo (Moraes, 1999). 

Neste estudo, a análise de conteúdo foi desenvolvida de acordo com a análise temática, a qual, 

de acordo com Minayo (2010), é uma das técnicas de análise de conteúdo mais adequadas à pesquisa 

qualitativa. Nas palavras de Bardin (1977), “o tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” 

(p. 105). O uso dessa técnica possibilita descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifiquem algo para o objetivo analítico esperado.  

Aqui, o material de análise é composto pelo discurso dos trabalhadores e pelos comentários e 

narrativas advindos desse discurso, e se refere ao resultado das vivências subjetivas expressas pelo 

grupo de trabalhadores durante as entrevistas; é apreendido por meio de suas falas e do contexto no 

qual são ditas. 
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Foram estabelecidas a priori quatro categorias de análise, quais sejam: 

1. Organização do Trabalho; 

2. Vivências de Prazer-Sofrimento; 

3. Sobreeducação; 

4. Estratégias de Mediação do Sofrimento. 

Assim, buscou-se identificar falas dos trabalhadores que se associavam a esses núcleos, e em 

seguida essas verbalizações foram descritas detalhadamente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O objetivo deste capítulo é apresentar a análise e a discussão dos dados obtidos, de acordo 

com os objetivos da pesquisa, tendo como referência a Psicodinâmica do Trabalho. Assim, serão 

apresentadas as seguintes categorias de análise: Organização do Trabalho, Vivências de Prazer-

Sofrimento, Sobreeducação e Estratégias de Mediação do Sofrimento. 

 As categorias serão descritas uma a uma – com as respectivas falas representativas – e 

discutidas em seguida. 

4.1 Descrição das Categorias 

4.1.1 Organização do Trabalho 

De início, cabe ressaltar, conforme mencionado no Capítulo 2, que o cargo em estudo – 

assistente em administração – apresenta um escopo de atividades/atribuições muito diversas, que 

variam de acordo com o local onde o servidor está lotado. Assim, numa instituição como o IFG, esses 

servidores podem atuar, por exemplo, no apoio à administração financeira e orçamentária (compras, 

licitações, prestação de contas, balancetes etc.), na gestão de pessoas (processos de admissão, 

exoneração, aposentadorias, folha de pagamento, treinamentos etc.), na gestão acadêmica (matrículas, 

apoio aos alunos e docentes, biblioteca, emissão de diplomas etc.), só para citar algumas 

possibilidades de atuação. Nesse sentido, não é possível definir uma rotina de trabalho específica para 

esse grupo de trabalhadores. Porém, como o material das entrevistas irá mostrar, esses trabalhadores 

compartilham aspectos da organização do trabalho que extrapolam as paredes departamentais. 

O horário de trabalho dos assistentes em administração no IFG se dá em três turnos: de 07:00 

às 13:00, de 13:00 às 19:00 e de 16:00 às 22:00, sendo que cada servidor atua em apenas um desses 

turnos, com jornada de seis horas/dia, de segunda a sexta-feira – exceto alguns poucos servidores que 

trabalham aos sábados. 

Dentre as atividades mais comuns a esses trabalhadores está o atendimento ao público, o qual, 

segundo os entrevistados, envolve tanto contato pessoal, quanto por telefone e e-mail, e ajuda o 

servidor a ter uma visão global das tarefas do departamento. 

(...) Aí quando eu entrei eu passei um pouquinho lá no atendimento, porque 

todo mundo que entra passa por lá, pra gente entender como é que é a rotina 

do departamento. 

(...) eu confiro os e-mails que a gente recebe nos nossos canais por e-mail. 

(...) procuro responder às dúvidas que a gente tem, né, consultando as nossas 
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normativas ou tirando dúvidas com alguém, respondendo (...) atendo 

telefones. 

 É uma atividade que ocupa boa parte do tempo dos servidores, chegando até mesmo a afetar 

os horários de suas necessidades fisiológicas. 

Na época que eu fiquei (...) no atendimento, tinha dia que eu ficava sozinho 

lá (...) a gente quase ficava doido. (...) É um levanta e senta toda hora. Eu já 

sou magro. Não posso emagrecer. Eu perdi peso. Porque, não tem prazo pra 

ir no banheiro. Não tem prazo pra você tomar um lanche. 

[O que mais toma tempo é] Atendimento, porque infelizmente aqui (...) tudo 

vai para o nosso setor, tudo. 

Os entrevistados reclamam que o trabalho com atendimento ao público é desgastante e muitas 

vezes os expõe a ofensas vindas dos cidadãos. Segundo os relatos, é comum as pessoas chegarem 

nervosas, querendo resolver suas demandas imediatamente e tratarem mal os servidores. 

(...) é que lá é um desgaste muito grande porque você atende ao público. 

Então, tem gente que chega lá nervoso, né. Às vezes é coisa pessoal dele, e 

desconta no funcionário, né. Então, como lá a gente tá frente a frente com o 

público, no meu entendimento, tinha que ter, no mínimo, no mínimo, de três 

a quatro pessoas naquele atendimento. (...) uma não pode nem adoecer, 

porque senão o outro vai ficar sozinho. E sozinho aquilo é uma coisa inviável. 

Então, o atendimento é muito difícil, porque as pessoas são difíceis, cada 

uma é de um jeito, e não é sempre que elas vêm educadinhas e felizes não. 

Muitas vezes elas vêm com problema, pelo menos lá onde eu tô, no setor 

também. Elas vêm com problema e elas querem que resolve rápido e já vem 

com preconceito de que servidor é preguiçoso e não faz nada. E não é bem 

assim. 

Os entrevistados assumem que têm dificuldades em lidar com situações mais difíceis ou 

pessoas mais exaltadas, uma vez lhes falta um treinamento ou preparo necessário para agir 

adequadamente. 

(...) Eles [os usuários] se sentem bem, porque eles desabafam, mas você 

acaba pegando aquela carga e aí não é só dele é de outro que vem, outro que 

vem, e às vezes a gente não tem como resolver e a gente só escuta mesmo e a 
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gente não tem treinamento nem preparo (...) Atendimento ao público é muito 

difícil. Igual eu te falei, a gente não tem preparo pra aprender a digerir. 

As falas revelam um verdadeiro desgosto com essa atividade, a qual, muitas vezes, é 

comparada a uma espécie de castigo ou provação. 

Não gosto tanto do atendimento, porque as pessoas têm preconceito contra 

servidor. Geralmente elas chegam nervosas com um problema e querem 

descontar em você e você nem sempre é o que pode resolver, né. E aí vai lá 

só pra reclamar e assim às vezes acaba com seu dia, né. 

Meu “estágio purgatório” lá do atendimento passou. Todo mundo passa lá 

(...) Purgatório [risos]. Passou minha provação lá. 

É comum, no trabalho dos entrevistados, o uso de sistemas de computador para as mais 

diversas tarefas. Dentre os mais utilizados, estão softwares de edição de textos e planilhas, 

plataformas de gestão de dados, além de um sistema de controle acadêmico fornecido por uma 

empresa terceirizada. 

Eu tenho que fazer planilhas (...) e elas não podem ter erros. Se tiver 

prejudica o aluno, prejudica a gente, porque é retrabalho (...) Antigamente 

era feito manual, digitava, dava muito erro, o retrabalho era terrível (...), 

hoje é bem menos. 

Quando eu cheguei, essas informações estavam muito dispersas. Elas 

estavam principalmente em papel. Eu consegui colocar a maioria delas no 

computador, a maior parte, acho que praticamente 99% das informações, tão 

no computador. (...) E eu passo isso pro computador. Eu sistematizei um 

banco de dados pra isso, pra quando precisar da informação, ela tá fácil... 

né. 

Os softwares mais usados no dia-a-dia são alvos de constantes reclamações dos entrevistados. 

Isso porque esses sistemas apresentam frequentemente problemas técnicos dos mais diversos, 

prejudicando o andamento das tarefas e o cumprimento dos prazos. 

(...) tem dia que o sistema [software utilizado] não ajuda a gente. Ele cai 

demais e certas questões que tem que arrumar, minha senha não permite 

arrumar (...) Aí a gente tem que procurar o gerente, tem que procurar não 

sei quem. A gente perde tempo, saindo da nossa sala e indo atrás das pessoas 
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pra arrumar aquilo (...) Então, até que a gente desenrola tudo e faz... os 

prazos tão correndo, só tão correndo. 

A gente já reclamou do sistema que está sendo usado, que foi implementado 

meio de improviso, foi adaptado (...) né. A gente já reclamou. Não teve muito 

efeito, porque (...) pra quem a gente reclamou achou que tava funcionado. 

Mas não funciona. 

Os entrevistados contam que têm percebido uma tendência ao aumento de atribuições, que 

contrasta com a diminuição da quantidade de servidores dos quadros da instituição. E isso tem se 

refletido no encurtamento dos prazos. 

(...) eu tô reparando que na instituição tá aposentando muita gente. Ninguém 

tá falando em concurso. Os nossos funcionários tão diminuindo. E eles [os 

dirigentes] fizeram o quê? diminuíram nossos prazos, sendo que teria que 

pelo menos manter os que tavam (...) Agora a gente já tá ficando mais 

atordoado com o serviço, porque aí acumula (...) E os prazos tudo menor, 

tudo enxugado...Isso ficou ruim, muito ruim mesmo. 

(...) a gente tinha os prazos razoáveis pra gente fazer os nossos documentos. 

(...) e diminuíram nossos prazos muito mesmo...de metade pra menos. (...) eu 

não sei como é que a gente dá conta. Porque é assim tudo uma coisa em cima 

da outra e os prazos correm tudo junto. E eu faço o mais rápido possível ali 

e falo pra fulana, minha colega: “olha, confere esse aqui porque é urgente. 

O prazo tá vencendo”. Aí ela para o que ela tá fazendo e vai fazer o meu 

urgente. E a gente vai levando assim... até chegar o momento que a gente não 

vai dar conta de cumprir os prazos. 

Uma outra reclamação é sobre a pouca autonomia que eles possuem no desempenho de suas 

atividades. É uma limitação de autonomia que ocorre tanto em relação à chefia imediata, quanto em 

relação a outras instâncias da instituição. E isso tem influenciado negativamente o comprometimento 

e o engajamento dos servidores. 

[a autonomia é] Pouca. Não sei se é onde eu tô alocada né, o setor que eu tô. 

Não tem tanta autonomia e acaba que eu, a gente não se compromete tanto 

assim, porque eu não posso exceder ao que a chefia imediata determina (...) 

Limitação, né. Igual eu te falei, a gente não tem autonomia lá, é muito 
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limitado; você não pode dar uma orientação se estiver fora do entendimento 

da chefia imediata 

(...) eu faço com o aval do meu superior, eu não tomo decisão nenhuma 

sozinha... né... mas... eu me sinto um pouco frustrada de ter que ficar  (...) 

“ah não, tem que esperar” (...) Aí é nesse momento que eu falo que a gente 

fica de garoto de recado. Fica…“ahh...tem que ver, tem que esperar a 

resposta, ainda não temos informações concretas sobre isso.” 

Reclamam que até nas atividades mais simples sua autonomia é limitada. E alegam que, com 

o conhecimento adquirido nos anos de trabalho, são capazes de realizar as tarefas sem a intervenção 

da chefia. 

(...) mas a gente podia ter um mínimo de autonomia, porque depois de muito 

tempo no setor a gente tem (...) conhecimento. Lógico, não pra tomar grandes 

decisões, mas pra tomar pequenas decisões, não seria assim maléfico, mas 

isso seria impossível. 

(...) uma coisa que a gente poderia já resolver, mandar no sistema. Não. Tem 

que ficar mandando e-mail, tem que esperar se pode, mesmo que tá escrito, 

ou nem tá escrito... né. A gente entende que o que não tá escrito é liberado 

[risos] (...) Aí você tem que mandar pra lá. Perguntar se pode. Esperar duas 

semanas pela resposta, ou mais, pela boa vontade, né (...). 

 

Os entrevistados relatam também a existência de conflitos, seja diretamente com a chefia 

imediata ou com gestores de outras instâncias. São conflitos tanto de ordem pessoal, quanto 

profissional. 

 

(...) já aconteceu, infelizmente, na atual gestão, aconteceu praticamente todo 

o tempo para a (...) a instância superior, né. Localmente, é supertranquilo 

(...) com a minha coordenação e o meu gerente é flui tudo tranquilamente. 

(...) Só que a... instância superior, (...) lá é complicado. Já teve casos de...de 

agressão por telefone, né, de ofensa mesmo. 
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Conflito mesmo foram umas três vezes. Duas, porque ela me acusou de ter 

feito uma coisa que eu não tinha feito, e ela nunca reconhece que está errada. 

Aí ela ficou calada e acabou o assunto. 

(...) essa forma mais agressiva é mais com os outros colegas, do que 

propriamente comigo. Mas como eu fico no mesmo ambiente que eles, ela já 

olha para mim assim de cara feia né [risos]. (...) E, você não tem noção do 

tanto que isso me chateia, dela destratar os colegas na frente dos outros 

colegas (...) Porque, se é uma coisa de trabalho ou não, você chama a pessoa 

em particular e fala.  Fala devagar. Não precisa falar elevando o tom de voz, 

nem apontando o dedo na cara. Tipo “olha, fulano, assim, assim, assim”... 

pronto! A gente faz até o serviço mais tranquila. Aí quando a pessoa já vem 

agressiva assim a sua tendência é o quê? ser agressivo também, né. Aí vão 

só aumentando essas faísquinhas, né. 

Outro aspecto da organização do trabalho mencionado pelos entrevistados diz respeito à 

burocracia. Os servidores admitem que a burocracia é significativa no dia-a-dia, mas a consideram 

como sendo necessária ao desempenho das atividades. É tida como algo que traz uma referência e 

uma segurança para as ações. 

(...) no dia-a-dia a gente tem pouca, pouca, pouca, pouca alternativa a essa 

burocracia ainda, né (...) Muitas pessoas não querem abrir mão da 

burocracia, não querem mesmo. A gente, é... enquanto não for apresentada 

uma outra forma muito segura de fazer as coisas, as pessoas não querem 

abrir mão da burocracia. Então, teria muito menos servidores (...)  se não 

fosse a burocracia tão grande. É... a gente vai fazendo; meu trabalho é esse, 

então enquanto não houver uma outra forma de fazer, a gente vai fazendo do 

jeito que tem que ser feito. 

Por mais que nos reclamem da burocracia, a burocracia me favorece [risos]. 

Porque eu vou poder te dar uma resposta certa, assim. E vou até mesmo te 

respaldar. Vou falar “não, óhh... é esse o caminho aqui que tem que seguir e 

é nesse caminho aqui que você vai tá seguro (...) Eu sou burocrata mesmo 

[risos]. Se eu tô pra trabalhar, eu vou trabalhar com normas...não é pra ficar 

com elucubrações … “ahh, eu acho que dá”, né... “Eu acho que a gente pode 



76 
 

fazer isso”. Eu preciso de normas... claras pra serem seguidas e pra dar 

segurança pra todo mundo. 

4.1.2 Vivências de Prazer-Sofrimento no Trabalho 

 

Quanto às vivências de sofrimento no trabalho, os entrevistados relatam uma frustação em 

relação ao tipo de atividade desenvolvida e à rotina estabelecida, que os faz parecerem “bobos”. 

 (...) em alguns momentos é dá um, a gente se sente um pouco idiota, você tem 

por exemplo um caderninho de protocolo que você tem que enviar e levar e 

pegar um papel, um recebido não sei onde, um papelzinho aqui. Então 

algumas coisas assim que parece que a gente fica meio dando volta em, nessa 

questão da burocracia mesmo, sabe ?! (...) É que precisa de algumas pessoas 

fazendo a função que eu faço, mas... algumas coisas que a gente faz, a gente 

fica se sentindo meio bobo. 

Algumas falas revelam que os entrevistados se sentem incomodados com a forma de agir de 

alguns colegas que estão ocupando cargos de gestão. Para eles, essas pessoas agem como se não 

fossem servidores comuns. Com o tempo, passam a se tornar quase inacessíveis, agindo com uma 

“pompa” desnecessária. 

(...) a gente vê algumas coisas que acontecem dentro da instituição, que é, a 

gente sabe que as pessoas que estão na gestão, eles são servidores como eu, 

né. São servidores da instituição também, estão lá na gestão agora e depois 

vão sair, provavelmente vão voltar para os seus cargos e outras pessoas (...) 

vão assumir a gestão em outro momento. O natural é esse, né. Mas, (...) a 

gente pode observar que existe uma certa majestade assim também, sabe? E 

isso é uma coisa que incomoda (...) coisas que acho que não tem necessidade, 

sabe... de muita pompa  (...) Talvez seja essa pompa que segura a burocracia, 

né (...) porque algumas pessoas gostam de ter um ambiente travado, que tem 

que ter que falar com o chefe pra decidir, né, muita coisa; que o chefe tem o 

cargo especial, que é muito difícil falar com ele e... é que é uma pessoa que 

está ali, tá destacada dos outros servidores, apesar de que é um servidor 

igual os outros e que depois vai voltar provavelmente para o final da gestão. 
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A relação com os superiores, aliás, é um dos motivos de insatisfação mais relatados pelos 

servidores. 

(...) Mas tem o ponto da coordenação que não tá me deixando muito 

satisfeita. Porque... eu vejo que ele [o coordenador] tá (...) meio que 

maltratando, né, os colegas. Então, isso me chateia um pouco... ver a forma 

como ele trata os nossos colegas. 

O que me chateia é a coordenadora ficar assim: “ah fulana, você já fez isso, 

já fez isso, já fez isso?” (…) como se eu não soubesse o que eu tinha que 

fazer. 

(...) eu não posso exceder ao que a chefia imediata determina. Aí não é que 

eu me sinta desperdiçada, mas é mais ou menos isso. Eu tenho um potencial 

maior, mas (...) para não dar conflito, né, a gente evita interferir. Não só na 

tomada de decisão, às vezes eu dou uns conselhos, “será que não era 

melhor?”; mas eu vejo que até isso atrapalha a relação interpessoal, então 

eu prefiro evitar (...) eu não tenho nada contra ela, (...) mas não é como 

pessoa que eu estou te falando. Mas é como perfil de gestor, perfil de líder, 

de liderança (...) porque tem vários perfis de gestão. Eu só não concordo com 

a que é feita. 

Entre as vivências relatadas, ainda aparece a desmotivação, a qual os entrevistados relacionam 

à falta de perspectiva de crescimento e também à ausência de oportunidades de se aprender coisas 

novas. 

Desmotivação. Muita... eu não me sinto motivada para trabalhar. A gente 

não tem assim, perspectiva de crescer. Não existe, né. (...) E assim, eu gosto 

de aprender, igual eu te falei, eu gosto de aprender coisa nova. Se eu tivesse, 

talvez, oportunidade de aprender coisa nova; se eu tivesse talvez 

oportunidade de aprender coisa nova me deixava mais motivada. Quando eu 

peguei lá pra organizar (...) eu fiquei superanimada, porque eu desenvolvi 

muita coisa, mas por fim foi me dando uma desmotivação porque você vê que 

não rende, é bem frustrante. 
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Os entrevistados também se queixam da falta de reconhecimento - o que acaba afetando sua 

motivação. Dizem que não se sentem reconhecidos pelas instâncias superiores e que de lá só recebem 

cobranças. 

(...) sabe aquela coisa que desmotiva mesmo? Você não tem vontade de 

estudar, não tem vontade de fazer um curso. Eu poderia, mas não tenho 

vontade, porque não vou ser reconhecida, não vou ter, não vou ter nada, não 

vai ter aumento salarial. Pra você ver, meu próprio mestrado não é 

reconhecido lá. 

(...) da escala superior não vem [reconhecimento] não. Vem só mais 

cobrança. Quando vê que a gente acertou naquilo, “olha, você acertou 

nisso”... não fala não... a gente não é reconhecido por isso (...) O 

reconhecimento, não vejo muito não. 

Em relação às vivências de prazer no trabalho, os entrevistados dizem que, de forma geral, 

gostam do seu trabalho, apesar dos problemas do dia-a-dia. 

(...) eu gosto muito do meu trabalho (...) Assim... tirando essas coisinhas 

assim que a gente desagrada no dia-a-dia, né. Mas eu penso que em todo 

lugar vai ter isso. Mas no geral (...) é uma instituição que eu gosto. Eu caí 

num departamento que eu fui muito bem recebida. Aprendi a fazer o meu 

serviço. Tô adaptada. 

Relatam que se sentem satisfeitos ao desenvolverem atividades que lhes permitem agir com 

autonomia, usando habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. 

É trabalho operacional, né. Não acho ruim, a parte de informática eu até 

gosto, eu gosto de trabalhar com dados. Quando eu fiz o mestrado eu 

trabalhava muito com pesquisa de dados e eu gostava disso e então a 

pesquisa de dados não me incomoda, eu gosto de aprender coisa nova, eu 

gosto muito de aprender essa parte de informática. Tendo uma necessidade 

eu resolvo e isso me dá autonomia e isso de certa forma me satisfaz, né, então 

é bom. 

Os entrevistados também citam a sensação de ser útil, de poder ajudar às pessoas e de como 

é gratificante atender bem o usuário e receber um “muito obrigado”. 
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(...) a percepção de a gente ser útil, né, pra alguma coisa. Porque a gente 

precisa trabalhar (...) Então, a gente trabalhando, vendo que tá sendo útil 

pra alguma coisa, isso motiva a gente. 

(...) Ajudar a pessoa que vai lá, né. (...) dá um feedback positivo pra ela. É 

ajudar pessoas, né, porque no atendimento é isso. Só de você estar ajudando 

um, você já ganhou o seu dia. É gratificante, você ganha um “muito 

obrigada”, é muito bom. 

As falas também revelam a satisfação dos entrevistados com o ambiente de trabalho, 

sobretudo no tocante à relação com os colegas. 

É um ambiente bom de trabalhar, né assim, um ambiente descontraído, 

tranquilo, eu nunca tive desentendimento com ninguém, também nunca 

presenciei desentendimento com ninguém entre os meus colegas. 

(...) as pessoas com quem eu me relaciono aqui...isso me deixa feliz. Isso me 

deixa feliz e tranquila. É... o ambiente. 

Outro aspecto enfatizado pelos entrevistados como fonte de prazer diz respeito à segurança e 

à estabilidade desfrutadas pelos servidores públicos. 

(...) O salário, né. Isso me dá uma segurança. Estabilidade, hoje a gente tá 

correndo o risco de não ter mais... mas por enquanto é a estabilidade [que 

me deixa mais feliz]. 

[Estabilidade] é... você ir trabalhar, tranquila, sabendo que você vai ter 

aquele serviço seu lá, todo dia. E você ter uma certa proteção em relação à 

lei, em relação ao servidor público. Comparando o servidor público com 

quem trabalha na iniciativa privada, e parece que o servidor público tem um 

pouco mais de dignidade e respeito no serviço do que o da empresa privada. 

Isso é o que mais me chama a atenção. 

4.1.3 Sobreeducação  

 

Em relação à sobreeducação, os entrevistados reconhecem a existência do fenômeno no seu 

ambiente de trabalho quando afirmam que a maioria dos servidores lotados em cargo de nível médio 
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possui curso superior. Atribuem isso ao fato de que, com a concorrência mais preparada, está mais 

difícil para as pessoas que possuem apenas o ensino médio passarem em concurso público. 

(...) O concurso é de nível médio, e geralmente aquela pessoa que só tem o 

ensino médio, ela não vai dar conta de passar nesse concurso... de ensino 

médio, porque a concorrência tá grande, as pessoas são mais preparadas. 

Então você pode observar que, no geral, no IFG, acho que a maioria dos 

funcionários que tão ocupados em cargo de ensino médio tem o ensino 

superior. Acho que justamente uma das causas é isso, porque a concorrência 

é grande, a pessoa tem que tá mais preparada. E uma pessoa que tem só o 

ensino médio vai ser muito difícil de passar [no concurso], porque ela já tá 

concorrendo com esse pessoal do ensino superior. 

Dizem que, apesar de reconhecerem que poderiam “estar melhor”, e de continuarem tentando 

passar “numa coisa melhor”, não se ressentem de estarem ocupando um cargo de nível médio, mesmo 

tendo formação superior.  

(...) eu sei que como a gente tem nível superior, eu poderia tá num concurso 

de nível superior, né (...) é uma coisa que eu sei que eu poderia estar melhor. 

Mas não é uma coisa que me aflige, assim: “nossa. Eu tenho ensino superior 

e tô nesse nível médio, fico chateada com isso”. Não é uma coisa que me 

deixa triste. Mas eu tô procurando passar numa coisa melhor. Assim... a 

gente tenta seguir em frente, mas não é uma coisa assim que me deixa pra 

baixo. 

(...) Eu conheço pessoas que não trabalham com o que se formou... mas 

porque não querem... mesmo... escolheram fazer isso. Mas que ficam sempre 

remoendo isso: “ahh, eu estudei e não trabalho com isso”. Fala na 

brincadeira, mas é um remorso. Eu não me sinto assim. 

Os entrevistados assumem que desejariam atuar na área em que se formaram e alguns dizem 

sentir-se frustrados por não conseguirem.   

Eu quero atuar na área que eu estudei para atuar. Então se eu estudei (...) eu 

quero fazer isso; não quero deixar de fazer. Assim, é bom pra mim manter 

atividades que tenham a ver com o que eu estudei pra fazer. Se eu estudei, é 
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porque eu gosto, né, de fazer (...) Então assim, eu gostaria, claro, que o meu 

cargo acompanhasse a minha trajetória acadêmica. 

(...) Ah, eu fico frustrada, né. Mas foi a escolha que eu fiz. Terminei o 

mestrado, voltei (...) não quis fazer o doutorado, porque eu queria voltar pra 

cá [Goiânia]. E aí, aqui eu tive que encarar a realidade que eu estava 

desempregada, fiz um monte de entrevista (...) ninguém me chamava (...) fui 

fazer concursos, aí fui passando em vários, mas para superior, minha área 

eu só passei em Brasília e não pude ir (...) 

Uma servidora diz que quando conversa com os colegas que estão atuando na área, fica com 

vergonha de falar sobre seu trabalho. Diz se sentir um fracasso.  

(...) Eu às vezes converso com o pessoal da minha época que tá na área eu 

me sinto, eu tenho vergonha de falar. (...) Me sinto meio um fracasso. Um 

fracasso! (...) você preparou sua vida inteira na área... é triste. 

Alguns servidores afirmam que escolheram se preparar pra ingressar no serviço público, 

mesmo que isso significasse trabalhar fora da área de formação. 

(...) então eu vejo que não tinha possibilidade mesmo de atuar na área e eu 

queria o serviço público. 

Eu entrei na faculdade pensando só em concurso. Como eu fiz Direito – 

geralmente as pessoas pensam que a gente só faz Direito pra advogar, né. 

Geralmente é isso que vem na cabeça das pessoas. Mas eu já entrei ciente de 

que eu não queria advogar. Eu entrei ciente de que eu ia estudar para 

concurso. E assim eu fiz. 

Alegam que a principal razão para fazerem concurso de nível superior que contemplasse sua 

área de formação seria para ter aumento salarial. 

(...) Fazer [concurso para nível superior] porque eu quero aumentar os meu 

salário, porque o salário da gente ele não sobe, né. O nosso salário é de certa 

forma, é um salário travado. Se a gente não fizer greve nosso salário nunca 

vai subir. Então, o único meio que a gente tem do nosso salário ir subindo é, 

ou a gente ir estudando mais, pra poder receber incentivo à qualificação, que 

é quando a gente recebe, atinge um nível de escolaridade superior ao que é 

exigido pelo cargo, ou então se a gente fizer outro concurso. É por isso. 
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(...) o financeiro faz falta. Então se eu tiver oportunidade, claro que eu vou 

prestar outro concurso. 

 

 

4.1.4 Estratégias de Mediação do Sofrimento 

 

Como forma de evitar o conflito com a chefia, os entrevistados desenvolveram a capacidade 

de se colocar no lugar do outro, de ouvir mais e de não “bater de frente”. 

(...) eu sofria mais no começo, nos primeiros anos aqui. Mas hoje até que eu 

encaro, eu busquei encarar de outra forma, me colocar no lugar da pessoa, 

pra tentar, né, tentar assim ver o lado dela. Pra diminuir o conflito, diminuir 

a insatisfação da gente (...) Eu sou de escutar e ficar quieta, escutando, 

pensando naquilo... essa é a estratégia, escutar e ficar quieta, porque se eu 

for falar o que eu penso toda vez, vai dar conflito e eu prefiro evitar o conflito. 

Eu procuro levar um pouco mais pro lado da brincadeira... pelo menos eu 

tento, né. Porque se a gente for bater de frente... ihhh, aí é que o trem piora 

mesmo [risos]. 

Alegam que, para evitar adoecer, aprenderam a se desligar do trabalho quando não estão em 

horário de expediente. Afirmam que não pensam no trabalho quando estão em casa ou fazendo outra 

atividade. 

Não perco meu sono não (...) Eu saí daqui... eu não trabalho. Meu trabalho 

é aqui. Raramente eu respondo e-mail ou até mesmo mensagem fora do 

trabalho. Eu olho... se for coisa que dá... que eu já tô na minha cabeça, assim, 

que eu já tenho a resposta, eu ok respondo. Mas eu falo que em tal hora que 

eu vou tá no trabalho. Eu não levo mais trabalho pra casa. Já fiz muito isso... 

não fisicamente... assim, de levar papéis e tal... de emocionalmente, de 

psicologicamente levar pra casa. E eu fiquei muito doente por isso – em 

outros trabalhos né, não aqui. Não faço isso mais. Já aprendi o que tinha que 

aprender, né [risos], com esses anos. Mas eu não trabalho além daqui. Eu 

saio daqui, acabou meu expediente… só no outro dia (...) eu deixei, 

educadamente, claro [pra chefia], que o meu trabalho é aqui... né... que eu... 
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e eu não cobro isso de ninguém. Assim, eu não acho justo cobrar que a pessoa 

continue dando resultados de trabalho fora do trabalho dela, principalmente 

em casa... né. 

Também relatam ter desenvolvido a habilidade de dizer “não” e de se tornar menos idealistas 

e se importar menos com aqueles que os maltratam. 

Eu não gostava de falar não, mas agora eu já mudei. Antes eu sempre tentava 

dar um jeitinho em tudo, fazia tudo, mas percebi que a gente é explorado. 

Porque eu era idealista também, né. Tava no serviço público, queria dar um 

pouco para sociedade, queria ajudar às pessoas, mas ninguém tá nem aí pra 

gente. Cansei de ver aluno maltratar a gente. Ah, eles não estão nem aí pra 

gente, prejudicam a gente quando podem... então eu não, uma coisa que eu 

aprendi, eu não tô nem aí. 

Os entrevistados revelam o desejo de não continuarem na instituição. E dizem estudar para 

passar em outro concurso. 

É igual te falei, reflito sobre aquilo e tento digerir. Porque, o que que vai 

fazer? Vai mudar? Não vai! Não vai aumentar o salário. Não vou ser 

reconhecida, nunca! Eu quero passar em outro concurso. Continuar 

estudando para sair daqui. Não quero ficar aqui não. 

Frequentemente utilizam o diálogo e a conversa em grupo como forma de diminuir a rigidez 

da burocracia. 

 (...) a gente negocia muito as coisas, sabe, o que precisa ser negociado assim 

entre a gente e a chefia; entre a gente (...) Dentro da rotina diária assim a 

gente vai negociando as coisas, né, vai conversando; uma pessoa convence a 

outra disso, de fazer alguma coisa um pouco diferente. É... tudo na conversa 

mesmo, sabe! No diálogo algumas coisas vão sendo facilitadas (...) Então 

nisso a gente vai... não sei, encaixando assim um pouco... amolecendo um 

pouco o que é rígido demais na burocracia, sabe?! Do dia-a-dia né, no 

trabalho. 

(...) às vezes o que um e-mail ou um memorando não conseguiu resolver, se 

você levanta da mesa vai lá e conversa com a pessoa, a conversa resolve 

muitas vezes mais do que um documento que vai e volta várias vezes. Eu acho 
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que é a conversa o principal instrumento que a gente tem (...) então o meu 

jeito, não sei, cada pessoa pode ter o seu; mas o meu jeito (...) é levantar e ir 

lá e olhar na cara da pessoa e resolver as coisas conversando. 

 

Outra estratégia utilizada pelos servidores é estudar nas “horas vagas”, durante o próprio 

expediente. 

Eu posso estudar nas minhas horas vagas, se não tiver serviço, coisa que (...) 

em lugar nenhum eu conseguiria, né. Abrir um livro assim. Embora (...)  não 

seja bem quisto aqui, eu faço. Eu pego um livro assim e vou estudar. Porque 

assim, na minha cabeça, eu pego um livro e eu não tô fofocando e falando 

mal dos outros. Então eu estudo muito aqui. Não deixo de fazer meu serviço 

para isso, mas tendo uma hora vaga eu faço isso, estudo. 

4.2 Discussão 

 

Apesar de os servidores entrevistados atuarem em setores diversos e possuírem atribuições 

variadas, a experiência com o atendimento ao público é um ponto que eles têm em comum. No âmbito 

da instituição pesquisada, tal atividade subentende, além de outras tarefas, a preparação do posto de 

trabalho para o início da jornada; o atendimento às diversas demandas dos usuários durante o 

expediente; a confecção, emissão e arquivamento de documentos resultantes dessas demandas. Para 

Ferreira e Mendes (2001), o atendimento ao público, em geral, consiste em um serviço terminal 

resultante da sinergia de diversas variáveis: a conduta do cliente, dos funcionários, as condições 

físicas, ambientais e instrumentais, além do próprio processo de trabalho. E pode ser considerado 

complexo, uma vez que coloca em cena diversos interlocutores, cuja interação social é mediada por 

diferentes necessidades e interesses que podem ser dificultados ou facilitados de acordo com as 

condições disponibilizadas pela organização. 

Nesse sentido, a atividade de atendimento ao público é apontada pelos entrevistados como 

sendo muito desafiadora e desgastante. Por vezes, submete os trabalhadores a ofensas e agressões 

advindas dos usuários do serviço, que nem sempre agem com cortesia em suas solicitações. São 

situações que, não raramente, deixam os servidores abalados emocionalmente, como mostra a 

seguinte fala: 
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(...) E aí ele ficou nervoso, eu falei que não podia, que não tinha autorização, 

que não ia passar por cima da chefia, que as normas eram aquelas e eu tinha 

que cumprir. E ele ficou nervoso, e ele xingou e falou e fez um fuá lá e aquilo 

lá me desestabilizou (...) Eu já estava cansada, era um dia que eu trabalhava 

a noite, eu ainda trabalhava à noite essa época. Aí eu simplesmente falei pra 

ele: “é com a chefia e pronto”. Na frente dele eu não fiz nada, mas eu tive 

vontade de chorar (...) [e chorei] depois. Porque eu fiquei me sentindo assim, 

péssima, né. Não tinha como eu resolver a situação dele, eu não podia passar 

por cima das normas, né, da orientação da chefia. 

Esse tratamento desarrazoado ao servidor que trabalha na “linha de frente” da instituição pode 

estar relacionado com uma visão estereotipada que a sociedade tem do servidor público. Segundo 

Ribeiro (2011), não é de hoje que o servidor público vem sendo estigmatizado como preguiçoso, 

acomodado, ineficiente e improdutivo. Assim, contagiado por esse pensamento, o usuário do serviço 

público já chega com a opinião pré-formada acerca do atendimento que vai receber. O presente 

discurso de um dos entrevistados corrobora isso: 

(...) Elas [pessoas que buscam o serviço] vêm com problema e elas querem 

que resolve rápido e já vêm com preconceito de que servidor é preguiçoso e 

não faz nada. E não é bem assim. 

Tendo em vista a complexidade e os problemas decorrentes desse tipo de atividade, os 

servidores que atuam, de forma ininterrupta, com atendimento ao público, fazem jus a uma redução 

da jornada de trabalho, amparada pelo Decreto Federal nº 1.590/1995, que trata da jornada de trabalho 

dos servidores da Administração Pública Federal. Conforme estabelecido no artigo 3º desse 

dispositivo, 

quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período 

igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho 

no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os 

servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas 

semanais. (Brasil, 1995). 

Porém, essa prerrogativa de redução da carga horária não torna o trabalho de atendimento ao 

público mais atraente. Considerando os motivos já citados, os servidores revelam não gostar de 

trabalhar nessa função. O atendimento ao público chega a ser comparado a um lugar de castigo e 

provação, como ilustra a fala de um dos entrevistados, lembrando o período em que trabalhava 

integralmente no atendimento: 

Meu “estágio purgatório” lá do atendimento passou.  
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Nesse trecho emblemático, o servidor faz um trocadilho utilizando a palavra purgatório11 em 

vez de probatório. Estágio probatório é o período de avaliação pelo qual passam todos os servidores 

recém-admitidos. Apesar do tom aparentemente bem-humorado do entrevistado, fica evidente o 

sofrimento vivenciado por quem desempenha essa atividade. 

Em estudo realizado com atendentes que trabalham em um banco público, Leal (2016) 

observou que a relação do atendente com o cliente é um ponto chave na dinâmica prazer-sofrimento 

no trabalho, uma vez que é na satisfação do usuário final que o trabalhador encontra maior 

possibilidade de reconhecimento. Constatou, ainda, que um momento vivenciado com intensa 

angústia é o período do pré-atendimento, ou seja, os momentos que antecedem à abertura da agência. 

Nota-se uma tendência de intensificação do trabalho, que decorre de um aumento de 

atribuições, por um lado, e da diminuição da quantidade de servidores dos quadros da instituição, por 

outro. Esse cenário de precarização da força de trabalho pode ser ilustrado pela seguinte fala: 

Agora a gente já tá ficando mais atordoado com o serviço, porque aí acumula 

(...) 

Os entrevistados relatam uma frustação em relação ao tipo de atividade desenvolvida e à rotina 

estabelecida, que os fazem parecer “bobos”. 

 (...) em alguns momentos é dá um, a gente se sente um pouco idiota, você tem 

por exemplo um caderninho de protocolo que você tem que enviar e levar e 

pegar um papel, um recebido não sei onde, um papelzinho aqui. Então 

algumas coisas assim que parece que a gente fica meio dando volta em, nessa 

questão da burocracia mesmo, sabe ?! (...) É que precisa de algumas pessoas 

fazendo a função que eu faço, mas... algumas coisas que a gente faz, a gente 

fica se sentindo meio bobo. 

Algumas falas revelam que os entrevistados se sentem incomodados com a forma de agir de 

alguns colegas que estão ocupando cargos de gestão. Para eles, essas pessoas agem como se não 

fossem servidores comuns. Com o tempo, passam a se tornar quase inacessíveis, agindo com uma 

“pompa” desnecessária. 

(...) a gente vê algumas coisas que acontecem dentro da instituição, que é, a 

gente sabe que as pessoas que estão na gestão, eles são servidores como eu, 

                                                           
 

11 De acordo com o Dicionário Aurélio (2001), purgatório é o lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves 

acabam de purgar suas faltas, antes de ir para o paraíso. 
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né. São servidores da instituição também, estão lá na gestão agora e depois 

vão sair, provavelmente vão voltar para os seus cargos e outras pessoas (...) 

vão assumir a gestão em outro momento. O natural é esse, né. Mas, (...) a 

gente pode observar que existe uma certa majestade assim também, sabe? E 

isso é uma coisa que incomoda (...) coisas que acho que não tem necessidade, 

sabe... de muita pompa  (...) Talvez seja essa pompa que segura a burocracia, 

né (...) porque algumas pessoas gostam de ter um ambiente travado, que tem 

que ter que falar com o chefe pra decidir, né, muita coisa; que o chefe tem o 

cargo especial, que é muito difícil falar com ele e... é que é uma pessoa que 

está ali, tá destacada dos outros servidores, apesar de que é um servidor 

igual os outros e que depois vai voltar provavelmente para o final da gestão. 

A relação com os superiores, aliás, é um dos motivos de insatisfação mais relatados pelos 

servidores. 

(...) Mas tem o ponto da coordenação que não tá me deixando muito 

satisfeita. Porque... eu vejo que ele [o coordenador] tá (...) meio que 

maltratando, né, os colegas. Então, isso me chateia um pouco... ver a forma 

como ele trata os nossos colegas. 

O que me chateia é a coordenadora ficar assim: “ah fulana, você já fez isso, 

já fez isso, já fez isso?” … como se eu não soubesse o que eu tinha que fazer. 

(...) eu não posso exceder ao que a chefia imediata determina. Aí não é que 

eu me sinto desperdiçada, mas é mais ou menos isso. Eu tenho um potencial 

maior, mas (...) para não dar conflito, né, a gente evita interferir. Não só na 

tomada de decisão, às vezes eu dou uns conselhos: “será que não era 

melhor?”; mas eu vejo que até isso atrapalha a relação interpessoal, então 

eu prefiro evitar (...) eu não tenho nada contra ela, (...) mas não é como 

pessoa que eu estou te falando. Mas é como perfil de gestor, perfil de líder, 

de liderança (...) porque tem vários perfis de gestão. Eu só não concordo com 

a que é feita. 

A organização do trabalho está na base do sofrimento, uma vez que este surge a partir dos 

conflitos e contradições originárias do confronto entre os desejos do trabalhador e as características 

da organização do trabalho. Conforme Dejours (1992), 
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em certas condições, emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma 

história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos, e uma organização do 

trabalho que os ignora. Esse sofrimento, de natureza mental, começa quando o homem, no 

trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais 

conforme às suas necessidades fisiológicas e a seus desejos psicológicos – isso é, quando a 

relação homem-trabalho é bloqueada (p. 133). 

Nesse sentido, em organizações como a que está sendo pesquisada, as amarras burocráticas, 

a falta de autonomia e a intransigência da chefia imediata são fatores que afetam negativamente essa 

relação homem-trabalho, levando a vivências de sofrimento, conforme relatado pelos trabalhadores. 

Entre as vivências relatadas ainda aparece a desmotivação, a qual os entrevistados relacionam 

à falta de perspectiva de crescimento e também à ausência de oportunidades de se aprender coisas 

novas. 

Desmotivação. Muita... eu não me sinto motivada para trabalhar. A gente 

não tem assim, perspectiva de crescer. Não existe, né. (...) E assim, eu gosto 

de aprender, igual eu te falei, eu gosto de aprender coisa nova. Se eu tivesse, 

talvez, oportunidade de aprender coisa nova; se eu tivesse talvez 

oportunidade de aprender coisa nova me deixava mais motivada. Quando eu 

peguei lá pra organizar (...) eu fiquei superanimada, porque eu desenvolvi 

muita coisa, mas por fim foi me dando uma desmotivação porque você vê que 

não rende, é bem frustrante. 

Os entrevistados também se queixam da falta de reconhecimento por parte da chefia, o que 

acaba afetando sua motivação. Dizem que não se sentem reconhecidos pelas instâncias superiores e 

que de lá só recebem cobranças. 

(...) sabe aquela coisa que desmotiva mesmo? Você não tem vontade de 

estudar, não tem vontade de fazer um curso. Eu poderia, mas não tenho 

vontade, porque não vou ser reconhecida, não vou ter, não vou ter nada, não 

vai ter aumento salarial. Pra você ver, meu próprio mestrado não é 

reconhecido lá. 

(...) da escala superior não vem [reconhecimento] não. Vem só mais 

cobrança. Quando vê que a gente acertou naquilo, “olha, você acertou 

nisso”... não fala não... a gente não é reconhecido por isso (...) O 

reconhecimento, não vejo muito não. 
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Percebem o reconhecimento vindo dos colegas e até dos usuários do serviço. Porém, 

ressentem-se do fato de que esse reconhecimento não vem da chefia imediata nem do alto escalão da 

instituição. 

(...) pelo que eu percebo, o reconhecimento vem mais dos próprios colegas. 

Agora...da ... da escala superior não vem não. Vem só mais cobrança. 

Quando vê que a gente acertou naquilo, “olha, você acertou nisso”... não 

fala não...a gente não é reconhecido por isso. São os próprios colegas, 

mesmo, que tão lá no dia-a-dia com a gente que fala: “olha, fulana, que 

legal”, … é só. O reconhecimento, não vejo muito não. 

(...) pelas pessoas, tem reconhecimento. Eu não vejo se tem, eu acho que não 

tem, mas também não sei se teria como a instituição ter esse reconhecimento 

(...) do que é feito. 

Essas falas ilustram a chamada dinâmica do reconhecimento, ou jogo de contribuição e 

retribuição (Anjos & Mendes, 2015), em que o trabalhador contribui com sua mão de obra e espera o 

devido reconhecimento por nisso. O reconhecimento seria uma forma de retribuição simbólica 

recebida pelo trabalhador em troca do engajamento de sua subjetividade. Tem como fonte o olhar do 

outro, que contribui para a construção da identidade do trabalhador (Facas, 2013). 

A passagem do trabalho pelo crivo dos atores presentes no coletivo de trabalho é a condição 

para que haja o devido reconhecimento. Dessa forma, o reconhecimento passa 

por um julgamento do trabalho desempenhado e se dá de duas formas: o julgamento de 

utilidade e o de estética (ou de beleza). O julgamento de utilidade é a avaliação que a hierarquia 

(chefia, clientes, subordinados) faz do trabalhador, e se relaciona com a produção, sua efetividade e 

critérios de qualidade. Já o julgamento de estética/beleza subentende uma horizontalidade, sendo feito 

pelos próprios pares. Nesse sentido, pode-se afirmar que, no caso dos entrevistados, o julgamento de 

utilidade se encontra comprometido. Já o julgamento de estética/beleza é bem-sucedido, em 

consequência da aprovação dos pares – horizontalidade. 

Ademais, cabe salientar que, quando o trabalhador não percebe a devida retribuição pelo seu 

esforço, tende a se desmobilizar.  

 

Imagino isso [o reconhecimento] como qualidade de vida, porque vai, parece 

que você faz mais parte do negócio. Você não é só um “pau mandado” que 

vai lá e executa. Você fica mais comprometido e aí acaba que te dá mais 

ânimo, né. 
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Em relação às vivências de prazer no trabalho, os entrevistados dizem que, de forma geral, 

gostam do seu trabalho, apesar dos problemas do dia-a-dia. 

(...) eu gosto muito do meu trabalho (...) Assim... tirando essas coisinhas 

assim que a gente desagrada no dia-a-dia, né. Mas eu penso que em todo 

lugar vai ter isso. Mas no geral (...) é uma instituição que eu gosto. Eu caí 

num departamento que eu fui muito bem recebida. Aprendi a fazer o meu 

serviço. Tô adaptada. 

Relatam que se sentem satisfeitos ao desenvolverem atividades que lhes permitem agir com 

autonomia, usando habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. 

É trabalho operacional, né. Não acho ruim, a parte de informática eu até 

gosto, eu gosto de trabalhar com dados. Quando eu fiz o mestrado eu 

trabalhava muito com pesquisa de dados e eu gostava disso e então a 

pesquisa de dados não me incomoda, eu gosto de aprender coisa nova, eu 

gosto muito de aprender essa parte de informática. Tendo uma necessidade 

eu resolvo e isso me dá autonomia e isso de certa forma me satisfaz, né, então 

é bom. 

Os entrevistados também citam a sensação de ser útil, de poder ajudar às pessoas e de como 

é gratificante atender bem o usuário e receber um “muito obrigado”. 

(...) a percepção de a gente ser útil, né, pra alguma coisa. Porque a gente 

precisa trabalhar (...) Então, a gente trabalhando, vendo que tá sendo útil 

pra alguma coisa, isso motiva a gente. 

(...) Ajudar a pessoa que vai lá, né. (...) dá um feedback positivo pra ela. É 

ajudar pessoas, né, porque no atendimento é isso. Só de você estar ajudando 

um, você já ganhou o seu dia. É gratificante, você ganha um “muito 

obrigada”, é muito bom. 

Os trechos acima remetem à definição de prazer no trabalho, segundo Mendes e Morrone 

(2003). Para as autoras, são indicadores de vivência de prazer no trabalho os sentimentos de 

valorização e reconhecimento no trabalho. O primeiro se refere ao sentimento de que o trabalho tem 

sentido, valor e significância. Já o segundo, seria o sentimento de ser aceito e admirado no trabalho, 

e de poder expressar sua individualidade livremente.  
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As falas também revelam a satisfação dos entrevistados com o ambiente de trabalho, 

sobretudo no tocante à relação com os colegas. 

É um ambiente bom de trabalhar, né, assim, um ambiente descontraído, 

tranquilo, eu nunca tive desentendimento com ninguém, também nunca 

presenciei desentendimento com ninguém entre os meus colegas. 

(...) as pessoas com quem eu me relaciono aqui... isso me deixa feliz. Isso me 

deixa feliz e tranquila. É... o ambiente. 

Muitos dos elementos que os entrevistados apresentam enquanto fontes de prazer não estão 

diretamente relacionados à organização do trabalho em si. Na verdade, trata-se de motivações 

externas, dentre os quais destacam-se a estabilidade e a remuneração – relativamente melhor que o 

da iniciativa privada.  Esses fatores são elencados como os principais motivos que levam ao ingresso 

no serviço público (Albrecht & Krawulski, 2011; Ribeiro, 2011).  

 (...) O salário, né. Isso me dá uma segurança. Estabilidade, hoje a gente tá 

correndo o risco de não ter mais... mas por enquanto é a estabilidade [que 

me deixa mais feliz]. 

[Estabilidade] é... você ir trabalhar, tranquila, sabendo que você vai ter 

aquele serviço seu lá, todo dia. E você ter uma certa proteção em relação à 

lei, em relação ao servidor público. Comparando o servidor público com 

quem trabalha na iniciativa privada, e parece que o servidor público tem um 

pouco mais de dignidade e respeito no serviço do que o da empresa privada. 

Isso é o que mais me chama atenção. 

A comparação entre o trabalho atual e as ocupações anteriores na iniciativa privada é frequente 

no discurso dos servidores quando tentam expressar as vivências de prazer. Eles assumem que se 

sentem muito mais felizes agora do que quando trabalhavam no setor privado. 

Já tive trabalho que afetou a minha saúde (...) onde eu trabalhava antes, lá 

(...) dormia muito mal. Eu já trabalhei em lugar que afetou a minha saúde, 

pra saber que agora o trabalho não afeta a minha saúde... não, não chega a 

afetar a minha saúde não, eu vivo bem. 

Eu sou muito feliz... aqui (...) Depois de tudo que eu já passei, tá ótimo! 
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Os servidores relatam a ausência, no trabalho atual, de alguns fatores tradicionalmente tidos 

como fonte de sofrimento, como, por exemplo, a pressão. 

 (...) eu estava acostumada com mais pressão onde eu estava trabalhando 

antes (...) Eu sinto um pouco de falta da pressão. É muito tranquilo. Às vezes 

a gente não consegue cumprir um prazo, mas aí prorrogou o prazo. Então 

assim, é uma coisa que eu não estava nem acostumada. Sempre trabalhei com 

mais pressão do que eu estou trabalhando agora.  

Dessa forma, pode se dizer que a precariedade das ocupações anteriores afeta a percepção dos 

trabalhadores em relação às vivências de prazer no trabalho atual. Ao compararem os aspectos 

negativos das experiências anteriores com os da atual, os servidores concluem que agora “tá ótimo”. 

Em relação às estratégias utilizadas pelos trabalhadores para mediar o sofrimento, estas podem 

ser de dois tipos – estratégias defensivas ou de mobilização subjetiva, conforme mencionado no 

segundo capítulo. No caso dos trabalhadores alvos deste estudo, há um predomínio no uso de 

estratégias defensivas, sobretudo individuais. Conforme explicado anteriormente, as estratégias 

defensivas podem ser de proteção, exploração ou adaptação (Dejours, 2004b). As defesas de proteção 

são formas de pensar e agir de modo a proteger-se do sofrimento advindo do trabalho, fazendo com 

que esse sofrimento seja racionalizado ou evitado e, assim, auxiliam o trabalhador a tornar-se alheio 

às causas do sofrimento, tendo por consequências a intensificação deste ou o adoecimento. Por ser 

baseada na racionalização, esse tipo de defesa se caracteriza por invocar justificativas socialmente 

valorizadas e causas externas para explicar as situações geradoras de sofrimento, e por 

comportamentos de indiferença, resignação, apatia e conformidade.  

Por sua vez, as defesas de adaptação e de exploração dizem respeito à submissão aos desejos 

de produção da organização, em que o trabalhador se sujeita a comportamentos inconscientes que 

atendam à produção e ao funcionamento, por vezes, perverso da organização do trabalho. Em sua 

base está a negação do sofrimento, caracterizada pela naturalização da vivência de sofrimento e por 

comportamentos de desconfiança, isolamento e exacerbação do individualismo (Dejours, 2004b; 

Mendes, 2007). 

Os assistentes em administração pesquisados apresentam tanto defesas de proteção quanto de 

adaptação, as quais são utilizadas de forma individual. É o que denotam as falas a seguir. 

(...) Dá uma vontade de rir às vezes da gente mesmo, né. Você tá lá com o 

papel, dois papéis, um papel para receber o recebido, um caderninho para 

anotar que ninguém vai nunca ler depois; pode escrever uma poesia lá no 

caderninho que ninguém nunca vai ler (...) Dá vontade de rir da situação. É... 
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num sofro com isso, sabe? Mas eu acho que a gente é meio bobo; o jeito da 

gente fazer algumas coisas é meio bobão. 

Nesse trecho, nota-se a presença da defesa de adaptação, quando o servidor ridiculariza o 

próprio trabalho, que, aparentemente, não consegue mudar. Descreve o modo perverso de 

funcionamento da organização do trabalho, mas com tom de humor. No final, tenta negar o 

sofrimento, mas assume se sentir como “bobo”. 

Um dos sujeitos relata a estratégia de aprender a se colocar no lugar do outro, escutar e ficar 

calado.  

(...) eu sofria mais no começo, nos primeiros anos aqui. Mas hoje até que eu 

encaro, eu busquei encarar de outra forma, me colocar no lugar da pessoa, 

pra tentar, né, tentar assim ver o lado dela. Pra diminuir o conflito, diminuir 

a insatisfação da gente (...) Eu sou de escutar e ficar quieta, escutando, 

pensando naquilo... essa é a estratégia, escutar e ficar quieta, porque se eu 

for falar o que eu penso toda vez, vai dar conflito e eu prefiro evitar o conflito. 

Percebe-se a resignação na fala do sujeito. Para não continuar sofrendo, passou a evitar o 

conflito e passou a se colocar no lugar do outro. Preferir “escutar e ficar quieta” revela uma apatia 

que mascara o sofrimento real. 

Uma outra estratégia usada pelos servidores é valorizar o esforço despendido para passar no 

concurso. No seguinte trecho, o servidor racionaliza o sofrimento com a justificativa de que se 

esforçou para ter esse emprego, de que não foi fácil.  

(...) porque eu sei que eu estudei bastante pra passar no concurso. Não é uma 

coisa fácil, então eu valorizo o que eu consegui até hoje. 

A racionalização prevalece no discurso dos assistentes em administração, pois as falas estão 

sempre permeadas de explicações e justificativas, muitas vezes com “pitadas” de humor, que tornam 

o trabalhador alheio ao sofrimento.  

Eu procuro levar um pouco mais pro lado da brincadeira... pelo menos, eu 

tento, né. Porque se a gente for bater de frente... ihhh, aí é que o trem piora 

mesmo [risos]. 

(...) eu não sou daqueles que faz esperando reconhecimento. Eu faço porque 

tem que ser bem feito. Mas, se tiver um parabéns... né [risos] ... isso... dá um 

gás, né. 
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A contradição também aparece com frequência. Ao tentar justificar sua condição, 

frequentemente o servidor relata algo bom do seu trabalho e em seguida já apresenta problemas que 

trazem sofrimento. 

 

(...) hoje, a qualidade de vida é melhor, muito melhor, ganhar menos um 

pouquinho, não se sentir tão realizada no que você faz, mas pelo menos tem 

um pouco mais de qualidade de vida. 

 

Percebe-se, assim, a alienação do sujeito frente ao seu sofrimento. Ganhar menos e não se 

sentir realizado no que faz parece não se relacionar com melhor qualidade de vida.  

Uma estratégia também muito comum entre os servidores é estudar para passar em outros 

concursos. 

Não vou ser reconhecida, nunca! Eu quero passar em outro concurso. 

Continuar estudando para sair daqui. Não quero ficar aqui não (...) eu pego 

um livro assim e vou estudar. Porque assim, na minha cabeça, eu pego um 

livro e eu não tô fofocando e falando mal dos outros. Então eu estudo muito 

aqui. Não deixo de fazer meu serviço para isso, mas tendo uma hora vaga eu 

faço isso, estudo. 

 

Os sujeitos relatam gostar do seu trabalho em função de aspectos como estabilidade, 

segurança, ou por ser melhor do que experiências anteriores. Mas suas falas não se referem à natureza 

do trabalho, suas atividades ou à sua gestão. 

 

(...) eu sou muito feliz… Hoje eu sou. Comparado a todos os meus outros... 

Eu só trabalhei em call center... antes de trabalhar aqui. Então... eu nunca 

sonhei em ser assistente em administração, né [risos]... nunca desde 

pequeninha falava: “aah, eu quero ser assistente em administração”. Mas 

porque questão de segurança a gente presta um concurso. 

 

Se, por um lado, as defesas podem ser pensadas como fatores de alienação por não atuarem 

na modificação da realidade que faz sofrer, por outro, podem também ser pensadas como aquelas que 

desempenham um papel considerável para a manutenção da saúde, por minimizarem a percepção que 

o trabalhador tem do sofrimento (Mendes, 2007).  
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Eu não levo mais trabalho pra casa. Já fiz muito isso... não fisicamente... 

assim, de levar papéis e tal... de emocionalmente, de psicologicamente levar 

pra casa. E eu fiquei muito doente por isso – em outros trabalhos, né, não 

aqui. Não faço isso mais. Já aprendi o que tinha que aprender, né [risos], 

com esses anos. Mas eu não trabalho além daqui. Eu saí daqui, acabou meu 

expediente... só no outro dia. 

No discurso acima, o trabalhador explica que não trabalha fora do horário de expediente e não 

leva trabalho para casa. Com isso, ameniza o sofrimento e evita adoecer, como já aconteceu em 

experiências de trabalho passadas. Nesse caso, a estratégia defensiva atua protegendo o sujeito do 

adoecimento. 

A indiferença também é uma marca comum a alguns dos servidores que atuam como 

assistentes em administração. A frustração decorrente da falta de reconhecimento leva o sujeito a 

deixar de se importar. 

 

Antes eu sempre tentava dar um jeitinho em tudo, fazia tudo, mas percebi que 

a gente é explorado. Porque eu era idealista também, né. Tava no serviço 

público, queria dar um pouco para sociedade, queria ajudar às pessoas, mas 

ninguém tá nem aí pra gente. Cansei de ver aluno maltratar a gente. Ah, eles 

não estão nem aí pra gente, prejudica a gente quando pode... então eu não, 

uma coisa que eu aprendi, eu não tô nem aí. 

 

 Quanto ao fenômeno da sobreeducação, conforme dito anteriormente, cerca de 80% dos 

servidores ocupantes do cargo de assistente em administração no IFG possuem escolaridade além da 

requerida. A maioria já possuía diploma de nível superior quando ingressou no cargo – que exige 

apenas nível médio. Isso é cada vez mais comum, como mostra o estudo de Albrecht e Krawulski 

(2011), sobre os sentidos do trabalho para graduandos e graduados que estavam em preparação para 

concurso público. Segundo as autoras, cerca de 39% dos sujeitos pesquisados estavam se preparando 

para concursos que exigem apenas nível médio, e 29% o faziam para concursos cuja exigência é o 

nível superior, independentemente da área. Aqueles em preparação para concursos tanto de nível 

médio quanto de nível superior representaram 21%. 

No caso do IFG, como mostram os dados, muitos dos trabalhadores não se ressentem do fato 

de atuarem fora de sua área de formação ou de realizar atividades que não contemplem seu grau de 

escolaridade. Alguns concluíram a graduação sem querer atuar na área de formação. Outros já 
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ingressaram na faculdade com a intenção de prestar concurso, ainda que para cargos de nível médio 

e/ou para área diversa de seu curso superior. 

  

E… eu não queria trabalhar na minha área de formação. Então, eu fui pra 

um cargo de nível médio. Não queria trabalhar específico na minha área de 

formação. 

Eu entrei na faculdade pensando só em concurso (...) eu já entrei ciente de 

que eu não queria advogar. Eu entrei ciente de que eu ia estudar para 

concurso. E assim eu fiz. 

 

Nota-se, ainda, que vários servidores continuam tentando passar em outros concursos que 

pagam melhores vencimentos, mesmo que exijam escolaridade “inferior” à que possuem. Esses dados 

corroboram a opinião de Ribeiro e Mancebo (2009), segundo a qual, “na procura por concursos 

públicos, não importa o cargo, a função, a organização, o que prepondera é a obtenção de um emprego 

seguro, muitas vezes desconectado de reais possibilidades de realização” (p. 151).  

 Nesse cenário de corrida pelo serviço público, cada vez mais os candidatos estão se 

qualificando com o objetivo de obter vantagem competitiva para ingressarem no serviço público. 

Assim como já ocorre com trabalhadores da iniciativa privada, a chamada formação superior tem 

deixado de ser, de fato, uma formação em sentido ontológico, servindo pragmaticamente como um 

facilitador para a colocação no mercado de trabalho. Seja no setor privado ou no público, nota-se um 

aumento no número de trabalhadores que possuem um currículo carregado de cursos e qualificações 

– graduações, especializações, cursos extracurriculares – que servem tanto como meio para se 

conquistar melhores posições no mercado de trabalho, quanto para alcançar promoções no emprego 

atual (Sennett, 2006; Alves, 2007). Como mostram os dados, não é raro haver pessoas que já 

ingressam em um curso superior “apenas” visando atuar no serviço público, mesmo que as atribuições 

do cargo pretendido sejam incompatíveis com a “formação” recebida. Também é comum candidatos 

graduados e/ou pós-graduados prestarem concursos para diversas áreas não condizentes com sua 

escolaridade (Albrecht & Krawulski, 2011).  

Um aspecto importante a se notar é que muitos dos servidores pesquisados nunca trabalharam 

em suas áreas de formação e, para muitos, o primeiro emprego já se deu em um órgão público. Eles 

continuam prestando novos concursos, em busca de posições melhores, podendo, assim, serem 

enquadrados na categoria dos chamados “concurseiros” (Albrecht & Krawulski, 2011, p. 215; Anjos, 

2015), para os quais a sobreeducação propicia uma vantagem competitiva. 
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Castellar (2010) constatou que, entre os fatores que contribuem para aumentar a chance de 

passar em concurso público, destaca-se a escolaridade acima do ensino médio. Dito de outra forma, 

ter cursado apenas o ensino médio diminui a chance do candidato ser aprovado. Nesse sentido, em se 

tratando de concursos públicos para cargos de nível médio, a referida vantagem competitiva se 

configura da seguinte forma: os candidatos graduados obtêm vantagem sobre os não graduados; os 

que possuem mestrado levam vantagem em relação aos que possuem apenas a graduação, e assim por 

diante.  

Neste ponto, cabe retomar à pergunta central do presente estudo: “de que forma o processo de 

sobreeducação se relaciona com as vivências de prazer-sofrimento dos servidores pesquisados?” Para 

tentar responder a essa questão, partiremos da compreensão de um ponto fundamental que se refere 

à priorização, pelos trabalhadores sobreeducados, do ganho financeiro e da estabilidade no emprego, 

em detrimento do desempenho de atividades que levem à realização pessoal. 

Conforme Diaz e Machado (2008), ser sobreeducado, ou seja, possuir escolaridade acima da 

exigida para a ocupação, possibilita ganhos financeiros maiores ao trabalhador. No caso dos 

servidores públicos em estudo, ainda que ser sobreeducado não garanta ascensão na carreira, pode 

significar aumento da remuneração, uma vez que fazem jus ao dispositivo do Incentivo à 

Qualificação, conforme a Lei 11.091/2005, que institui o Plano de Carreira dos Cargos Técnicos 

Administrativos em Educação. Trata-se de um percentual que incide sobre o vencimento do servidor 

que comprovar a obtenção de diploma de um nível de escolaridade superior ao exigido para o cargo 

ocupado, gerando acréscimo em sua remuneração total. Da mesma forma, como mencionado acima, 

sujeitos em situação de sobreeducação têm mais chances de passar em concurso público e, 

consequentemente, de obter estabilidade no emprego (Castellar, 2010). E, conforme Ribeiro e 

Mancebo (2009), Albrecht e Krawulski (2011) e Ribeiro (2012), para muitos sujeitos sobreeducados, 

um trabalho que oferte maiores ganhos financeiros e garanta estabilidade é mais valorizado do que 

um que propicie – apenas – o desempenho de atividades que levem à realização pessoal. Dessa forma, 

no setor público, tem crescido o número de trabalhadores submetidos a essa condição. E a instituição 

pesquisada representa uma pequena amostra dessa realidade. 

As consequências disso, em termos de vivências de prazer-sofrimento, é que esses servidores 

desfrutam de uma falsa sensação de prazer que, na verdade, camufla o sofrimento decorrente do 

desempenho de atividades sem sentido, desgastantes, que os fazem parecer “bobos” – para usar a fala 

de um entrevistado. Diz-se que a sensação de prazer é falsa porque os elementos supervalorizados 

por esses trabalhadores – remuneração e estabilidade – não são diretamente relacionados à 

organização do trabalho em si, sendo, na verdade, motivadores externos que influenciam 

indiretamente a relação homem-trabalho. Por outro lado, ao se submeterem a atividades como as 
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citadas acima, os servidores vivenciam sentimentos decorrentes da organização do trabalho, tais como 

tédio, ansiedade, desgosto, dentre outros representativos de sofrimento no trabalho (Mendes & 

Morrone, 2003).  

As consequências da sobreeducação não afetam somete o trabalhador. Estendem-se à 

organização, e o usuário do serviço público também sente os efeitos desse fenômeno (Diaz & 

Machado, 2008). Dentre os seus principais efeitos estão: servidores insatisfeitos, altas taxas de 

absenteísmo e presenteísmo, e consequente baixa de produtividade. Esses fatores estão inter-

relacionados, de forma que, uma vez que os servidores estão insatisfeitos – por desempenharem 

atividades em desconformidade ao seu grau de escolaridade –, tendem a chegar atrasados ou faltar ao 

trabalho (absenteísmo); podem chegar no horário, não faltar, mas fingir que estão trabalhando 

(presenteísmo); assim, a produtividade é afetada negativamente. 

O trabalho precisa fazer sentido para o próprio sujeito, permitindo, dessa forma, a construção 

da identidade pessoal e social do trabalhador por meio das tarefas que executa, do seu trabalho, 

possibilitando a ele uma identificação com aquilo que realiza, e contribuindo para a obtenção de 

vivências de prazer (Dejours, 1992; Mendes & Morrone, 2003). Mas, em vez disso, o trabalho, cada 

vez mais, tem se tornado meio e não um fim em si mesmo. Tem sido visto apenas como uma atividade 

acessória e sem sentido, um meio para aquisição de bens de consumo. O que se vê é um número 

crescente de jovens graduados que perseguem a carreira pública com uma perspectiva que se resume 

a “ganhar bem” e “obter estabilidade”, mesmo que isso signifique abrir mão da realização pessoal, e 

trabalhar sob constante sofrimento – enquanto lutam para passar no próximo concurso.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou verificar a relação entre o fenômeno da overeducation (sobreeducação) 

e as vivências de prazer-sofrimento no trabalho de servidores assistentes em administração em uma 

Instituição Federal de Ensino localizada em Goiânia-GO. Para tanto, buscou descrever a organização 

do trabalho a que os servidores estão submetidos, investigar suas vivências de prazer-sofrimento, 

descrever as estratégias de mediação do sofrimento no trabalho utilizadas por esses trabalhadores e 

analisar o processo de sobreeducação na instituição pesquisada. 

A organização do trabalho na instituição pesquisada se caracteriza de forma geral por: tarefas 

diversificadas, com predominância de atividades de atendimento ao público; uso de sistemas 

especializados de computador; falta de treinamento; relações conflituosas com as chefias imediatas; 

presença de amarras burocráticas; falta de autonomia dos servidores na tomada de decisão; não 

reconhecimento pela chefia. 

Em relação às vivências de prazer-sofrimento, os servidores citam os seguintes fatores como 

fontes de sofrimento: atividades sem sentido, que idiotizam o trabalhador; falta de perspectiva de 

crescimento na carreira; falta de reconhecimento da chefia imediata e demais gestores; intensificação 

do trabalho; falta de autonomia; existência de conflitos interpessoais. Quanto às fontes de prazer 

citadas, destacam-se: o relacionamento com os colegas; a prerrogativa de “não levar trabalho pra 

casa”; a percepção de ser útil e conseguir realizar bem as tarefas; poder ajudar os outros; a segurança 

e a estabilidade do emprego; a possibilidade de aprender coisas novas. 

No que tange às estratégias de mediação do sofrimento, foram identificadas basicamente 

estratégias defensivas, predominantemente individuais. O trabalhador lança mão dessas estratégias 

visando minimizar o sofrimento causado pelos fatores mencionados anteriormente. Observa-se a 

ocorrência tanto de defesas de proteção quanto de adaptação. No discurso dos servidores, é frequente 

o uso da racionalização e da negação, com presença de comportamentos de apatia, indiferença, 

individualismo exacerbado. 

Em relação à categoria sobreeducação, foi constatada a presença desse fenômeno entre os 

servidores assistentes em administração do órgão estudado, uma vez que que a maioria dos servidores 

lotados nesse cargo de nível médio possuem curso superior e até pós-graduação. Isso pode ser 

atribuído ao fato de que, com a concorrência maior, está mais difícil para as pessoas que possuem 

apenas o ensino médio serem aprovadas em concurso público. Porém, esses trabalhadores não se 

ressentem do fato de atuarem fora de sua área de formação ou de realizarem atividades que não 

contemplem seu grau de escolaridade. Alguns deles concluíram a graduação sem querer atuar na área 
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de formação. Já outros ingressaram na faculdade com a intenção de prestar concurso, ainda que para 

cargos de nível médio e/ou para área diversa de seu curso superior. Constatou-se também, que vários 

servidores continuam tentando passar em outros concursos, em busca de melhores vencimentos, 

mesmo que exijam escolaridade “inferior” à que possuem. Por essa razão, esses sujeitos podem ser 

enquadrados no grupo dos chamados concurseiros. Outro dado interessante que foi obtido é que, para 

indivíduos em situação de sobreeducação, esta se constitui em uma vantagem competitiva nos 

concursos públicos, uma vez que, conforme Castelar (2010), quanto maior a escolaridade, maior a 

chance de ser aprovado. 

No que tange à relação entre sobreeducação e as vivências de prazer-sofrimento no trabalho, 

constatou-se que os servidores pesquisados desfrutam de uma falsa sensação de prazer que, na 

verdade, camufla o sofrimento decorrente do desempenho de atividades desprovidas de sentido. Os 

trabalhadores supervalorizam elementos como remuneração e estabilidade em detrimento da 

possibilidade de desenvolver atividades que levam à realização pessoal no trabalho. Tais elementos 

– remuneração e estabilidade –  são motivadores externos que influenciam indiretamente a relação 

homem-trabalho e, portanto, não contribuem diretamente para as vivências de prazer no trabalho. Por 

outro lado, ao serem submetidos a atividades tediosas, desmotivantes e sem sentido, os servidores 

vivenciam implacavelmente sentimentos decorrentes da organização do trabalho, que atuam como 

fontes de sofrimento no trabalho. 

Entre as contribuições deste estudo, destaca-se o fato de que ainda é um dos poucos fora da 

área da economia que tratam da questão da sobreeducação. Aliás, considerando o levantamento 

bibliográfico realizado, também é um dos poucos com esse tema que se baseiam no referencial da 

Psicodinâmica do Trabalho.  Destacam-se, ainda, os seguintes pontos de contribuição do presente 

estudo: 

a) Possibilitar um lugar de fala aos trabalhadores, de forma que puderam refletir sobre seu 

trabalho e seu destino profissional; 

b) Apontar questões acerca da relação entre sobreeducação e as chances de aprovação em 

concursos públicos, como será tratado na agenda de pesquisa mais adiante. 

 

Podem ser apontadas como limitações deste estudo: 

a) O pequeno número de entrevistas realizadas, tendo em vista a dificuldade de se obter 

voluntários; 

b) Impossibilidade de realização de sessões coletivas, que poderiam levar a um 

aprofundamento maior das questões abordadas; 

c) Restrição do estudo a uma pequena e específica categoria de servidores. 
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Em termos de agenda de pesquisa, propõe-se a realização de um estudo semelhante com 

servidores ocupantes dos cargos de nível médio mais concorridos/disputados do serviço público 

brasileiro. Além disso, sugere-se um estudo acerca da relação entre sobreeducação e as chances de 

aprovação em concurso público. 
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30 “Somos sobreviventes”: 

vivências de servidores 

públicos de uma 

instituição de seguridade 

social diante dos novos 

modos de gestão e a 

precarização do trabalho 

na reforma gerencial do 

serviço público / “We are 

survivors: experiences of 

being a public servant at 

INSS considering the new 

management modes and 

precarious work 

conditions in public 

service management 

reform. 

Traesel, Elisete 

Soares; Merlo, 

Álvaro Roberto 

Crespo. 

Cad. psicol. soc. 

trab;17(2):224-238, dez. 

2014. 

2014 BVS-

PSI 

31 Sofrimento psíquico e 

estratégias defensivas 

utilizadas por 

desempregados: 

contribuições da 

Oliveira, Juliana 

Nunes de; Mendes, 

Ana Magnólia. 

Temas psicol. 

(Online);22(2):389-399, set. 

2014 ilus, tab. 

2014 BVS-

PSI 
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psicodinâmica do trabalho 

/ Psychic suffering and 

defensive strategies used 

by unemployed: 

contributions of the 

psychodynamics of work / 

Sufrimiento psíquico y 

estrategias defensivas 

utilizadas por los 

desempleados:contribucio

nes de la psicodinâmica 

del trabajo. 

32 Dimensões do coletivo na 

atividade de trabalho dos 

motoboys / Dimensions of 

the collective on 

motorcycle messengers’ 

work activity. 

Moraes, Thiago 

Drumond; Athayde, 

Milton Raimundo 

Cidreira de. 

Fractal rev. 

psicol;26(2):327-348, maio-

ago. 2014 

2014 BVS-

PSI 

33 Vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho de 

profissionais de uma 

fundação pública de 

pesquisa / Experiences of 

pleasure and suffering in 

the work of a professional 

public research foundation 

/ Experiencias de placer y 

sufrimiento en el trabajo 

de los profesionales de 

una fundación pública de 

investigación. 

Maria Augusto, 

Magda; Gonçalves 

de Freitas, Lêda; 

Magnólia Mendes, 

Ana. 

Psicol. rev. (Belo 

Horizonte);20(1):34-55, 

2014. 

2014 BVS-

PSI 

34 Vivências de sofrimento e 

prazer no trabalho de 

gerentes de banco / 

Experiences of suffering 

and pleasure in the work 

of bank managers / 

Experiencias de 

sufrimiento y placer en el 

trabajo de gerentes de 

bancos. 

Máximo, Thaís 

Augusta Cunha de 

Oliveira; Araújo, 

Anísio José da 

Silva; Zambroni-

de-Souza, Paulo 

César. 

Psicol. ciênc. prof;34(1):96-

111, jan.-mar. 2014. 

2014 BVS-

PSI 

35 A organização do trabalho 

em call centers: 

implicações na saúde 

mental dos operadores / 

Work organization in call 

centers: implications for 

operators’ mental health. 

Ziliotto, Denise 

Macedo; Oliveira, 

Bianca Oliveira de. 

Rev. psicol. organ. 

trab;14(2):169-179, jun. 

2014 

2014 BVS-

PSI 

36 “Escola em sofrimento”: 

pesquisa-ação sobre 

situações de trabalho de 

risco para a saúde mental 

Maranda, Marie-

France; Viviers, 

Simon; Deslauriers, 

Jean-Simon. 

Cad. psicol. soc. 

trab;17(spe):141-152, jun. 

2014. 

2014 

 

BVS-

PSI 
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em meio escolar / “L'école 

em souffrance”: 

recherche-action sur les 

situations de travail à 

risque pour la santé 

mentale em milieu 

scolaire / “School in 

distress”: action research 

on risky work  situations  

with regards to mental 

health in school settings. 

37 Análise das condições e 

da organização do 

trabalho dos 

necrotomistas / Analysis 

of conditions and working  

organization of 

necrotomists / Análisis de 

las condiciones y la 

organización del trabajo 

de los necrotomistas. 

Silva, Frankleudo 

Luan de Lima; 

Zambroni-de-

Souza, Paulo César; 

Araújo, Anísio José 

da Silva. 

Psicol. estud;19(1):81-91, 

jan.-mar. 2014. 

2014 BVS-

PSI 

38 Clínica do trabalho 

aplicada a trabalhadores 

de ensino superior federal 

/ Clinical of the work 

applied to federal higher 

education workers / 

Clínica del trabajo 

aplicada a los trabajadores 

de la educación federal 

superior. 

Carvalho, Gerusa 

Menezes de; 

Vasconcelos, Ana 

Cláudia Leal. 

Rev. Polis Psique;4(1):146-

160, 2014. 

2014 BVS-

PSI 

39 Prazer e sofrimento: 

avaliação de enfermeiros 

intensivistas à luz da 

psicodinâmica do 

trabalho.  

Campos, Juliana 

Faria, David, 

Helena Maria 

Scherlowski Leal 

and Souza, Norma 

Valeria Dantas de 

Oliveira 

Esc Anna Nery, Mar 2014, 

vol.18, no.1, p.90-95. ISSN 

1414-8145 

2014 Scielo 

40 Vivências depressivas e 

relações de trabalho: uma 

análise sob a ótica da 

psicodinâmica do trabalho 

e da sociologia clínica.  

Linhares, 

AntonioRoziano 

Ponte and Siqueira, 

Marcus Vinicius 

Soares 

Cad. EBAPE.BR, Set 2014, 

vol.12, no.3, p.719-740. 

ISSN 1679-3951 

2014 Scielo 

41 Clínica psicodinâmica do 

trabalho: a construção de 

um coletivo no real da 

pesquisa / Clinical 

psychodynamics of work: 

building a collective in 

real research / Clínica 

psicodinâmica del trabajo: 

la construcción de um 

Magnus, Cláudia de 

Negreiros; Merlo, 

Álvaro Roberto 

Crespo. 

Rev. polis psique;5(3):179-

197, dez. 2015. 

2015 BVS-

PSI 
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colectivo en lo real de la 

investigación. 

42 Profissionais da Brigada 

Militar: vivências do 

cotidiano e subjetividade / 

Military police 

professionals: everyday 

experiences and 

subjectivity. 

Machado, Caroline 

Eder; Traesel, 

Elisete Soares; 

Merlo, Álvaro 

Roberto Crespo. 

Psicol. argum;33(81):238-

257, maio-ago. 2015. 

2015 BVS-

PSI 

43 Um monólogo entre a 

lógica do trabalho e a 

lógica do desejo na era da 

modernidade líquida / A 

monologue between the 

logic of work and logic of 

desire in the era of liquid 

modernity. 

Linhares, 

AntonioRoziano. 

Gerais;8(2):303-319, dez. 

2015 tab. 

2015 BVS-

PSI 

44 A relação entre 

reconhecimento, trabalho 

e saúde sob o olhar da 

Psicodinâmica do 

Trabalho e da Clínica da 

Atividade: debates em 

psicologia do trabalho / 

The relation between 

recognition, work and 

health from the 

perspective of 

Psychodynamic of Work 

and Clinic of Activity: 

debates in work’s 

psychology. 

Silva, Raquel 

Vitória Souza; 

Deusdedit-Júnior, 

Manoel; Batista, 

Matilde Agero 

Gerais;8(2):415-427, dez. 

2015. 

2015 BVS-

PSI 

45 Trabalho cooperado na 

suinocultura: emancipação 

ou precarização? / 

Cooperative work in pig 

farming: emancipation or 

insecurity? / Trabajo 

cooperado em la cultura 

suína: emancipación o 

deterioro? 

Giongo, Carmem 

Regina; Monteiro, 

Janine Kieling. 

Psicol. ciênc. 

prof;35(4):1206-1222, out.-

dez. 2015. 

2015 BVS-

PSI 

46 Psicodinâmica do trabalho 

no Brasil: revisão 

sistemática da literatura / 

Psychodynamics of work 

in Brazil: systematic 

review of literature / 

Psicodinámica del trabajo 

en Brasil: revisión 

sistemática de la 

literatura. 

Giongo, Carmem 

Regina; Monteiro, 

Janine Kieling ; 

Sobrosa, Gênesis 

Marimar Rodrigues. 

Temas psicol. 

(Online);23(4):803-814, dez. 

2015 ilus, tab. 

2015 BVS-

PSI 
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47 Psicodinâmica do 

Trabalho do Coletivo de 

Profissionais de Educação 

de Escola Pública / 

Psychodynamics of Work 

of Education 

Professionals in Public 

School / Psicodinámica 

del Trabajo del Grupo de 

Profesionales de la 

Educación de Escuelas 

Públicas. 

Duarte, Fernanda 

Sousa; Mendes, 

Ana Magnólia 

Bezerra. 

Psico USF;20(2):323-332, 

maio-ago. 2015 

2015 BVS-

PSI 

48 “Excelência e 

produtividade”: novos 

imperativos de gestão no 

serviço público / 

“excelencia y 

productividad”: nuevos 

imperativos de gestión em 

servicio público / 

“excellence and 

productivity”: new 

management imperatives 

in public service. 

Mattos, Cristiane 

Brum Marques de; 

Schlindwein, 

Vanderléia de 

Lurdes Dal Castel. 

Psicol. soc. 

(online);27(2):331-331, 

May-Aug/2015. 

2015 BVS-

PSI 

49 Saúde e Saúde Mental na 

Percepção de 

Trabalhadores de um 

CAPSi.  

Caeran, Juliane and 

Dias, HerickaZogbi 

Jorge 

Trab. educ. saúde, 2015, 

vol.13, suppl.1, p.115-133. 

ISSN 1981-7746 

2015 BVS-

PSI 

50 Linha de cuidado em 

saúde mental do 

trabalhador: discussão 

para o SUS / Occupational 

mental health hotline: a 

discussion on the 

Brazilian Unified Health 

Care System (SUS) / 

Línea de cuidado em la 

salud mental del 

trabajador: un argumento 

para el SUS. 

Bottega, Carla 

Garcia; Merlo, 

Alvaro Crespo. 

Rev. Polis Psique;6(3):77-

102, 2016. 

2016 BVS-

PSI 

51 O Trabalhador no 

Programa Saúde da 

Família no Interior do 

Estado do Amazonas: Um 

Estudo Qualitativo.  

Katsurayama, 

Marilise, Parente, 

Rosana Cristina 

Pereira and Moretti-

Pires, Rodrigo 

Otávio 

Trab. educ. saúde, Mar 

2016, vol.14, no.1, p.183-

198. ISSN 1981-7746 

2016 Scielo 

52 Estratégias defensivas no 

ambiente laboral da 

enfermagem nas 

instituições de longa 

permanência para idosos 

Mariano, Pâmela 

Patriciaand 

Carreira, Lígia 

. Rev. Gaúcha Enferm., 

2016, vol.37, no.3. ISSN 

1983-1447 

2016 Scielo 
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53 Prazer e sofrimento no 

cuidado ao idoso em 

instituição de longa 

permanência: percepção 

dos trabalhadores de 

enfermagem 

Mariano, Pâmela 

Patriciaand 

Carreira, Lígia 

. Esc. Anna Nery, 2016, 

vol.20, no.4. ISSN 1414-

8145 

2016 Scielo 

54 Analysis of suffering at 

work in Family Health 

Support Centers.  

Nascimento, 

Débora Dupas 

Gonçalves do and 

Oliveira, Maria 

Amélia de Campos 

Rev. esc. enferm. USP, Oct 

2016, vol.50, no.5, p.846-

852. ISSN 0080-6234 

2016 Scielo 

55 Estigmatização e Riscos 

no Trabalho dos 

Necrotomistas.  

Silva, Frankleudo 

Luan de Lima et al. 

Psic.: Teor. e Pesq., Mar 

2016, vol.32, no.1, p.133-

141. ISSN 0102-3772 

2016 Scielo 
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APÊNDICE B  

Levantamento Bibliográfico – Dissertações e Teses sobre prazer-sofrimento baseadas no 

referencial da Psicodinâmica do Trabalho 

TIPO TÍTULO 
AUTOR (A) 

ORIENTADOR(A) 
INSTITUIÇÃO ANO BASE 

M 

Organização do 

trabalho bancário de 

suporte e atendimento 

e vivências de 

sofrimento. 

Marcelo Magno Rocha 

Nascimento. 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes. 

Universidade De 

Brasília 
2012 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 

Percepção do valor, do 

prazer e do sofrimento 

de funcionários 

brasileiros que 

trabalham em agências 

da ONU no Brasil 

Maria Helena Mizuno 

Moreira 

 

Vicente de Paula 

Faleiros 

Universidade 

Católica De 

Brasília 

2012 BVS-PSI 

M 

Prazer e sofrimento no 

trabalho do enfermeiro 

hospitalar 

Marco Aurélio Ramos 

de Almeida 

 

Marília Martins 

Vizzotto 

Universidade 

Metodista De São 

Paulo 

2012 BVS-PSI 

D 

Saúde mental na 

atenção básica: 

política, trabalho e 

subjetividade / Mental 

health in primary care: 

political, labor and 

subjectivity, mental 

health in primary 

Patricia Pinto de Paula 

 

Ianni Regia Scarcelli 

Universidade De 

São Paulo 
2012 BVS-PSI 

M 
Patologias do trabalho 

de taquigrafia: análise 

clínica do trabalho. 

Jorge José Alves 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

 

Universidade De 

Brasília 
2013 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

D 

 Clínica Psicodinâmica 

da Cooperação na 

Associação de 

Catadores e Catadoras 

de Materiais 

Recicláveis da Região 

Centro Norte de 

Palmas TO 

(ASCAMPA) 

Liliam Deisy Ghizoni 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2013 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 
Sofrimento Psíquico e 

Estratégias Defensivas 

Utilizadas por 

Juliana Nunes de 

Oliveira 

Universidade De 

Brasília 
2013 Laboratório de 

Psicodinâmica e 
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Desempregados: 

Contribuições da 

Psicodinâmica do 

Trabalho. 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

D 

Protocolo de Avaliação 

dos Riscos 

Psicossociais no  

Trabalho – 

Contribuições da 

Psicodinâmica do 

Trabalho 

Emílio Peres Facas 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2013 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 

O Coletivo de Trabalho 

dos Gestores 

Intermediários de uma 

Empresa 

Multinacional: a 

abordagem de 

Psicodinâmica do 

Trabalho. 

Letícia Valente Ramos 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2013 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 
O poder de ser chefe: 

analise psicodinâmica 

do trabalho de gestão. 

Verônica Brito Aguiar 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2013 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 

Estratégias de 

mediação do 

sofrimento: estudo 

exploratório com 

professores em 

contexto escolar 

inclusivo 

Viviane Orlandi 

Ribeiro 

 

Lêda Gonçalves de 

Freitas 

Universidade 

Católica De 

Brasília 

2013 BVS-PSI 

M 
A mobilização do 

coletivo: clínica 

psicodinâmica. 

Angela da Silva 

Ferreira 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2013 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 

Os sentidos de 

experiências de 

trabalho em tempos de 

flexibilização / The 

senses of the work 

experiences at a 

flexibilization time 

Estair Kindi 

 

Marcelo Afonso 

Ribeiro 

Universidade De 

São Paulo 
2013 BVS-PSI 

M 

A locomotiva, os 

problemas, as paixões e 

os amores: análise 

psicodinâmica do 

estresse em 

trabalhadores de 

pesquisa, 

desenvolvimento e 

inovação 

José Henrique Vilches 

Nogueira 

 

Lêda Gonçalves de 

Freitas 

Universidade 

Católica De 

Brasília 

2013 BVS-PSI 
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M 

Dispositivos para a 

escuta clínica do 

sofrimento no 

trabalho: entre as 

clínicas da cooperação 

e das patologias. 

Fernanda Sousa Duarte 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2014 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 

Prazer e sofrimento no 

Trabalho de 

Professores dos Anos 

Finais do Ensino 

Fundamental em uma 

Escola Pública do DF. 

Gicileide Ferreira de 

Oliveira 

 

Lêda Gonçalves de 

Freitas 

Universidade 

Católica De 

Brasília 

2014 BVS-PSI 

D 

A sacralização do 

concurso público: 

virilidade e servidão 

voluntária 

Felipe Burle Dos Anjos 

 

Ana Magnólia Bezerra 

Mendes 

Universidade De 

Brasília 
2015 

Laboratório de 

Psicodinâmica e 

Clínica do 

Trabalho da 

UNB 

M 

Análise da atividade 

das psicólogas de 

CRAS do Vale do 

Sabugi-PB 

Luann Glauber Rocha 

Medeiros 

 

Paulo César Zambroni 

de Souza 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

2015 BVS-PSI 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), do Projeto de Pesquisa 

intitulado Overeducation sob o olhar da Psicodinâmica do Trabalho: o caso de uma Instituição 

Federal de Ensino. Meu nome é WANDERSON SILVA LEITE, sou mestrando em Psicologia pela 

Universidade Federal de Goiás e sou o pesquisador responsável. Após receber os esclarecimentos e 

as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 

está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. 

Esclareço que, em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 

se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador 

responsável ou pelo orientador da pesquisa, professor Dr. Emílio Peres Facas, via e-mail 

wandersonoficial@gmail.com ou emiliopf@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do seguinte contato telefônico: (62)99983-0806. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. O presente estudo se justifica por construir novos conhecimentos e reflexões sobre as relações 

existentes entre nível de escolarização, atividades desempenhadas e Prazer/Sofrimento no 

Trabalho. Tem como objetivo Analisar as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de 

servidores do Instituto Federal de Goiás (Reitoria e Campus Goiânia) que possuem formação e 

escolarização “superiores” às que são exigidas pelo cargo no qual estão lotados. Espera-se que 

esta pesquisa ajude na compreensão dos fatores que levam a vivências de prazer e sofrimento no 

trabalho desses servidores, a fim de promover saúde física e mental aos trabalhadores. 

2. Sua participação consiste em uma entrevista cujas perguntas tratam sobre dados socioeconômico-

demográficos, sobre sua relação com seu trabalho e sua percepção acerca da organização de 

trabalho. A previsão de duração dessa entrevista é de 1 hora, podendo variar. Essa entrevista será 

gravada, e se for o caso, uma cópia poderá ser disponibilizada ao entrevistado. É garantida ao 

entrevistado a liberdade de se recusar a responder questões que lhe causem constrangimento na 

entrevista. 

3. Durante todo o processo, você será acompanhado pelo pesquisador, que estará à sua disposição 

para esclarecimento de dúvidas. Além disso, você poderá desistir a qualquer momento, 

resguardando o direito de retirar seu consentimento sem qualquer penalidade e mantendo o sigilo 

de sua participação garantido. 

4. A participação no estudo implica riscos mínimos. Os possíveis riscos poderão ser de natureza 

psicológica, como constrangimento na emissão de respostas, conflito pessoal e ansiedade, por se 

tratarem de questões subjetivas, de natureza pessoal, ligadas à problemática organizacional. 

Quanto a esses riscos, o pesquisador procurará eliminá-los ou atenuá-los durante as instruções, 

podendo suspender imediatamente a pesquisa caso perceba qualquer dano à saúde dos sujeitos. 
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5. Assumimos neste momento a obrigação de que seus dados pessoais serão mantidos no mais 

absoluto sigilo, e que, em nenhum momento, identificaremos sua pessoa, assegurando a sua 

privacidade e confidencialidade. Mesmo em futuras publicações de resultados, artigos e 

documentos acadêmicos bem como apresentações em eventos e atividades científicas, fica aqui 

garantido o compromisso de manter total sigilo de sua participação na pesquisa. 

6. Quando for o caso, despesas comprovadamente decorrentes da cooperação com a pesquisa 

poderão ser ressarcidas. 

7. Fica garantido ainda o direito a indenização, caso haja algum tipo de prejuízo decorrente da 

participação na pesquisa, conforme assegura a Resolução CNS 466/12. 

 

 

Eu ____________________________________, inscrito(a) sob o RG/ CPF ______________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Overeducation sob o olhar da 

Psicodinâmica do Trabalho: o caso de uma Instituição Federal de Ensino”. Informo ter mais de 18 

anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável WANDERSON SILVA 

LEITE sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 

e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que 

concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Goiânia, ___ de _____________ de 2017.  

 

_______________________________________         ___/ ___/_____ 

Assinatura do participante                                     Data 

 

 

________________________________________        ___/ ___/_____ 

Assinatura do responsável pelo estudo                    Data 

 

 


