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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar as vivências de prazer-sofrimento que 
servidores públicos de uma organização pública do poder executivo federal 

experimentam no trabalho à luz da gestão contemporânea, a partir do referencial 
teórico da psicodinâmica do trabalho. Utilizou-se o método qualitativo para a coleta, 
análise e o tratamento dos dados, com base em entrevistas individuais semi-

estruturadas. Os participantes da pesquisa são servidores públicos com vínculo com 
a organização a pelo menos um ano. A seleção dos participantes foi por 
conveniência. Foram realizadas sete entrevistas, e o instrumento utilizado foi um 

roteiro de entrevista. As entrevistas depois de transcritas foram analisadas pela 
técnica da ANS- Análise dos núcleos de sentido. Três núcleos de sentidos foram 
gerados, constatando que na dinâmica prazer-sofrimento existente na organização, 

há o predomínio de vivências de sofrimento causado pela frustração com o trabalho 
e pelo não reconhecimento do trabalho. Evidencia-se das falas dos trabalhadores 
que o reconhecimento profissional e salarial é importante para a satisfação e prazer 

no trabalho.  
 
Palavras-chave: Organização do trabalho. Psicodinâmica do trabalho. 

Vivências de prazer-sofrimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Martins (2011), o trabalhador contribui pessoalmente para a 

construção da organização do trabalho real, com modos operatórios mais eficazes 

do que o trabalho prescrito, para dessa forma atender os objetivos da organização. 

Segundo Enriquez (2006), na situação de fracasso da organização, o indivíduo 

sempre é responsabilizado e devido a isso, estão sempre em situação de prova e 

em constante estresse. A precarização do trabalho sempre esteve presente na 

relação trabalho-capital, e visa atender as necessidades de maior produtividade e 

consequentemente gerar maior lucro (FREITAS, 2006). Segundo Antunes e Alves 

(2004 apud FREITAS, 2006), o sistema produtivo desde o advento do capitalismo 

captura a subjetividade dos indivíduos em nome do capital. 

Rocha (2003) afirma que a reestruturação produtiva implicou mudanças nos perfis 

do trabalho e de trabalhadores, desta forma foi determinante na saúde e 

adoecimento no trabalho. Dessa forma, o trabalho na sociedade atual de acordo 

com Mendes (2011) assume diversos sentidos para os trabalhadores, ora 

oferecendo condições emancipadoras, e ora escravizantes. De acordo com a autora, 

o trabalho é o mediador insubstituível da realização pessoal no campo social 

(MENDES, 2007). A percepção de que o trabalho impacta a saúde do trabalhador é 

bastante antiga, mas somente a partir dos trabalhos de Christophe Dejours que o 

tema passou a ser melhor estudado.  

O eixo de estudo do presente estudo está inserido dentro da temática da 

psicodinâmica do trabalho proposta e desenvolvida por Christophe Dejours nos anos 

1980 e disseminada até os dias atuais- de que estratégias são utilizadas pelos 

trabalhadores para evitar as doenças e preservar o equilíbrio psíquico quando 

submetidos a condições de trabalho desestruturantes (Dejours, 1992). 

A temática da psicodinâmica do trabalho foi proposta e desenvolvida na França por 

Christophe Dejours nos anos 1990, a partir dos referenciais teóricos da 

psicopatologia do trabalho. Propõe-se a estudar as relações provenientes da 

dinâmica da organização do trabalho que desencadeiam vivências de prazer-

sofrimento no trabalho, o uso de estratégias pelos trabalhadores para evitar as 
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doenças, as patologias sociais, a saúde e o adoecimento no trabalho (MENDES, 

2007). 

O trabalho é medidor para a saúde, na medida em que aumenta a resistência do 

sujeito ao risco de adoecimento psíquico e desestabilização somática (MARTINS, 

2011).  Dessa forma, dependendo do contexto de trabalho e da atuação de forças 

diversas, deteriorantes ou não, o trabalho pode ser um lugar de saúde e/ou de 

patologias e de adoecimento (MENDES, 2007).  

A saúde psíquica é resultante da busca do prazer e o impedimento do sofrimento 

ROCHA (2003). De acordo com Mendes (2007), quando o trabalho cria identidade, o 

prazer aparece. E o sofrimento emerge quando a relação do indivíduo com a 

organização do trabalho é marcada pelo conflito dos desejos dos indivíduos com os 

desejos da produção. A autora afirma que a saúde no trabalho está relacionada ao 

enfrentamento das imposições e das pressões no trabalho que causam instabilidade 

psicológica. Nesse contexto, o prazer é resultante das transformações das 

condições geradoras de sofrimento. O sofrimento existe então, quando há falhas no 

modo de enfrentar essas mesmas condições geradoras de sofrimento.  

A partir desse contexto, considerando os elementos citados acima como 

responsáveis pelo bem estar ou pelo adoecimento do trabalhador, pode- se perceber 

que a organização do trabalho é fator determinante na saúde do trabalhador. 

Dessa forma, o presente estudo, tem como objetivo analisar as vivências de prazer-

sofrimento no trabalho, experimentadas por servidores de uma organização pública 

do poder executivo federal à luz da gestão contemporânea. E os objetivos 

específicos que operacionalizam atingir o objetivo geral são os seguintes: 1) 

identificar as condições de trabalho e as relações socioprofissionais; 2) identificar o 

sentido do trabalho para esses trabalhadores; 3) identificar estratégias utilizadas por 

esses trabalhadores para potencializar o prazer e para mediar o sofrimento no 

trabalho. 

 O conhecimento das vivências de prazer e sofrimento permite dessa formar intervir, 

modificar a organização do trabalho, sendo assim um dos principais meios de 

enfrentar o sofrimento e consequente fonte de prazer no trabalho. Dessa forma, 

percebeu-se a necessidade de um estudo relacionado com as vivências de prazer-

sofrimento no serviço público.  
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Sendo assim, o presente trabalho procura responder a seguinte questão: Quais são 

as vivências de prazer e sofrimento de trabalhadores de uma organização pública do 

poder executivo federal à luz da gestão contemporânea? 

A administração pública tem a finalidade de satisfazer as necessidades dos 

cidadãos nas suas mais diversas necessidades e nas suas garantias asseguradas 

pela Constituição de 1988. Dessa forma, o indivíduo, investido em cargo público, 

denominado servidor público age em nome do Estado e dessa forma lhe é 

assegurado poder e dever estatal (MELLO, 2002), mediante remuneração paga 

pelos cofres públicos (DI PIETRO, 2003). 

A profissão de servidor público é bastante atraente, na medida em que garante ao 

titular do cargo público: condições de trabalho, benefícios, remuneração, status 

melhores do que outras profissões da iniciativa privada. Mas, independente do 

contexto de trabalho, ramo de atuação, remuneração ou categoria profissional, o 

indivíduo está sujeito a condições de trabalho desestruturantes e violentas que 

desestabilizam o seu bem estar, pois a organização do trabalho impacta a saúde do 

indivíduo na medida em que se faz presente em todos os campos da sua vida. 

Sendo assim, identificar qual o sentido do trabalho para servidores públicos federais, 

quais as vivências de prazer e sofrimento que esses indivíduos estão submetidos no 

ambiente de trabalho e quais as estratégias utilizadas para mediar esse sofrimento, 

possibilita a mobilização e transformação da realidade organizacional causadora do 

sofrimento no trabalho. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram realizadas 07 entrevistas semi-

estruturadas (conforme Apêndice A) com servidores públicos de uma organização 

pública federal do poder executivo, localizada em Brasília- DF, durante os meses de 

outubro e novembro de 2011. 

O presente trabalho apresentará primeiramente a fundamentação e as perspectivas 

teóricas de diferentes autores sobre a configuração do trabalho atual, psicodinâmica 

do trabalho e sobre vivências de prazer-sofrimento no trabalho. Posteriormente, 

apresenta-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, a 

descrição do tipo e a descrição geral da pesquisa, a caracterização da organização, 

os participantes do estudo e os critérios de seleção desses participantes, 
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caracterização dos instrumentos utilizados na pesquisa, os procedimentos de coleta 

e de análise dos dados coletados. 

Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa e as 

considerações finais sobre a temática, para que sirva de contribuição para 

profissionais da área e pessoas interessadas sobre a temática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O capítulo apresenta as bases teóricas de argumentação para o presente estudo, a 

partir da comparação das teorias de diversos autores. Apresenta-se a 

contextualização sócio-organizacional, a realidade atual das organizações, o curso 

da psicodinâmica do trabalho, as vivências de prazer-sofrimento, o trabalho como 

fonte de sofrimento, o trabalho como fonte de prazer e as estratégias defensivas que 

os trabalhadores utilizam para mediar o sofrimento no trabalho. 

2.1 Contextualização sócio- organizacional 

2.1.1 A realidade da gestão atual 

O sistema produtivo foi marcado por diversos modelos de gestão- escravocrata, 

feudal, tecnocrático, etc. (ARAUJO, 2011). E a partir do século XX, a sociedade 

sofreu inúmeras transformações econômicas, sociais, culturais e contínuo 

desenvolvimento tecnológico. O século é marcado ainda pelo constante 

desenvolvimento de técnicas e procedimentos gerenciais para dar suporte ao 

crescimento das organizações. As relações de poder também se modificam, a 

empresa começa a ser avaliada não devido a sua produção, mas pela lógica 

financeira. A empresa é obrigada dessa forma a se adaptar as constantes mudanças 

de mercado e rapidez das transformações do mercado (SIQUEIRA, 2009). 

Para Gaulejac (2007), o sistema produtivo a partir dos anos 1980 se caracteriza pela 

flexibilização organizacional advinda do desenvolvimento econômico acelerado do 

capitalismo: a internacionalização e a financeirização da economia. A globalização 

fez com que as empresas se adequassem aos novos modos de organização e de 

gestão, e as novas relações entre capital e trabalho. Ainda de acordo com o autor, 

dois fenômenos ilustram as transformações da relação capital e trabalho: 
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emergência de uma política de recursos humanos nas grandes empresas; e um 

maior distanciamento entre uma política mundial de liberalização dos mercados 

financeiros e um maior abrandamento dos direitos do trabalho e da proteção social. 

Ressalta-se que a rentabilidade é priorizada frente à defesa dos interesses dos 

indivíduos. O trabalhador só será considerado se for rentável e o cliente se for 

solvível, pois o traço econômico e financeiro é mais importante (GAULEJAC, 2007).  

Siqueira (2009, p. 48) cita que: 

no novo desenho do capitalismo, enfrentar crises passa a ser o principal 
objetivo das empresas,e, para alcançar esse objetivo, elas demitem em 
massa, modificam constantemente as estruturas e processos de trabalho, 
prolongam as jornadas de trabalho, modificam a coordenação das tarefas, 
enfim, desenvolvem políticas que possam aumentar as suas taxas de 

produtividade e de lucratividade. 

O paradigma utilitarista da sociedade atual transforma dessa forma, a sociedade em 

máquina da produção e o homem como ator a serviço dessa produção. Desse 

modo, os recursos humanos são considerados custos e consequentemente podem 

ser flexibilizados ao máximo- paradigma economista- com a multiplicação de 

empregos precários, empregos temporários, contratos com duração determinada, 

demissões brutais (GAULEJAC, 2007). Mas, segundo Freitas (2000), o homem é o 

principal ator da construção da realidade social que vive, logo, ele pode ser afetado 

de forma danosa pela sociedade: fragilização, crise identitária.  

Os indivíduos quando acreditam que suas subjetividades foram reconhecidas, 

colocam sua disposição física, seu intelecto e seu afetivo a serviço da empresa. No 

tocante da administração pública, as reformas da gestão pública trouxeram o 

conceito de administração pública gerencial, como sendo um modelo baseado na 

eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI, 2009). De acordo com Matias-Pereira 

(2008), a partir de 1995, o Brasil abandona o modelo burocrático para o modelo 

gerencial e os trabalhadores da administração pública são divididos em carreiras, 

com indicadores de desempenho e práticas gerenciais originárias do setor privado 

(PAULA, 2007). 

No cenário sócio-organizacional atual, mais precisamente no final da década de 

1990 difundiu-se o conceito de qualidade, como o modelo a ser seguido pelas 

empresas. A qualidade dessa forma é expressão da cultura gerencial e o exercício 

do poder é então definido por princípios que guiam e moldam a realidade, na qual o 
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poder é exercido por aquele que estabelece a regra do jogo. Os instrumentos de 

gestão são construídos sobre pressupostos raramente explícitos, legitimados 

através de regras, procedimentos, nos quais, a empresa legitima seus ideais e 

decisões a sua vontade, moldando assim a realidade da sociedade onde ela está 

inserida, permitindo assim o controle dos indivíduos (GAULEJAC, 2007). 

Nesse novo contexto, o trabalho tornou-se fragmentado, reduzido e terceirizado, 

sempre com o objetivo de reduzir custos, logo o indivíduo não tem quase nenhuma 

segurança no emprego, pois a qualquer momento ele pode ser dispensado. Essa 

constante flexibilização organizacional faz com que o indivíduo se adeque a ser 

polivalente, trabalhar em equipe, ser inovador e que sempre aumenta a sua 

produtividade, tornando-se sujeitos desprovidos de sentido (SIQUEIRA, 2009). 

Ainda de acordo com Siqueira (2009), as novas técnicas de gestão com altos 

salários, recompensas econômicas, participação nos lucros, incentivo a competição 

entre os funcionários, novamente tem como finalidade alcançar os objetivos 

esperados pela organização. A valorização dos recursos humanos é cada vez mais 

valorizada, mas o que há na prática é a adequação da empresa ao mercado, e essa 

adequação na maioria das vezes quase sempre não leva em consideração os 

indivíduos, mas as demandas de mercado. Nesse contexto, o indivíduo tem seu 

corpo, intelecto e psiquismo controlado.  

Nesta mesma temática, Gaulejac (2007) afirma que a empresa é capaz de 

influenciar vários campos da sociedade, como: economia, política, social e toda uma 

sociedade por inteiro, através de sua atuação, lobby, capacidade de influência,  

estatutos, normas. E os indivíduos acabam deixando se influenciar devido ao fato de 

que a empresa propiciar uma segurança e a perda do emprego é o grande inimigo 

do indivíduo. De acordo com Araujo (2011), a gestão dos recursos humanos, através 

da figura do gestor busca controlar o corpo e a afetividade do trabalhador, em 

benefício da organização. 

Nesse atual contexto, a empresa é uma instituição na qual o individuo ergue sua 

vida e é a partir dela que o resto da vida desses indivíduos se estrutura. O indivíduo 

projeta seus sonhos, realização pessoal, realização profissional. Em muitos casos, o 

trabalho dá sentido à vida de muitos indivíduos, a partir do momento em que ele 

invade a vida privada desses indivíduos, alienando-os; o indivíduo idolatra a 

empresa, pois a organização usa de vários meios para tentar seduzir esse indivíduo 
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(recompensas salariais, prêmios, mimos, recompensas simbólicas: rosas, 

chocolates) fazendo assim com que ele aumente sua produtividade e 

consequentemente à rentabilidade da organização, mas em contrapartida há a 

exigência do comprometimento organizacional (SIQUEIRA, 2009).  

A gestão atual para Gaulejac (2007) é uma relação de dominância que racionaliza a 

produção para favorecer o crescimento e para saciar as necessidades dos clientes, 

no qual há um controle do psiquismo dos indivíduos para que seus desejos e 

angústias sejam colocados a serviço da organização em troca de reconhecimento e 

sucesso. Ainda assim, o valor de cada indivíduo é medido em critérios financeiros e 

indicadores de desempenhos de custos ou de benefícios.  

Para Siqueira (2009), o trabalho submete o capital, e dessa forma ocupa lugar de 

destaque na sociedade atual e na vida dos indivíduos, a partir do momento que o 

indivíduo é considerado como mais um ativo da empresa e deste modo deve sempre 

se adaptar as constantes mudanças do capital, pois cabe ao indivíduo se manter 

inserido nesse sistema produtivo de exploração, devido o temor do risco de 

desemprego e a alta competitividade do mercado de trabalho. 

2.1.2 A sedução do indivíduo 

Neste sentido, de acordo com Siqueira (2009, p.61), “as empresas lançam mão dos 

mais diversos mecanismos, tais como regras, normas e estrutura de cargos para 

alcançar um incremento da produtividade e da produção’’, e para adesão dos 

trabalhadores, em contrapartida oferecem condições envolventes para que todas as 

expectativas profissionais e pessoais desses indivíduos sejam alcançadas, 

acreditando então que o trabalho é o principal responsável pelas suas conquistas e 

anseios, os indivíduos se deixam seduzir.  

Desse modo, o indivíduo, segundo SIQUEIRA (2009, p.43): “tende a fazer da 

organização e de tudo que ela pode oferecer, imaginariamente ou de modo 

concreto, sua razão de viver, isto é, o núcleo central de sua vida”. A organização 

desse modo influencia todas as realidades do indivíduo, a partir do momento que 

esse indivíduo passa a viver para a organização. No entanto, a organização é a 
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principal beneficiária dessa dedicação, já que suas metas e objetivos serão 

alcançados.  

A subjetividade do indivíduo, dessa forma, é controlada a partir da internalização de 

regras, normas e valores organizacionais que fazem com que esses indivíduos 

sigam e mantenham as relações de dominação esperadas pelas organizações, 

muitas vezes sem perceber a existência dessa relação de dominância e de sua 

condição frágil frente essa relação (SIQUEIRA, 2009). 

Para sobreviver frente às exigências das empresas e do mercado e seduzido pelo 

discurso organizacional, muitos indivíduos se desgastam fisicamente e 

psicologicamente, pois colocam o trabalho como prioridade e se descuidam da 

própria saúde, sem contar que o trabalho é o principal agente causador de doenças 

como estresse, envolvimento com drogas ilícitas, a partir do momento que uma 

carga de trabalho exaustiva, estressante, casos de assédio moral, faz com que a 

saúde desses indivíduos se debilite ainda mais (SIQUEIRA, 2009). 

Segundo Araújo (2011, p.66), “a manipulação consiste em adular o narcisismo de 

cada um [...] muitas pessoas passam a sentir vergonha ou culpa, quando não 

conseguem uma performance de alto nível”. A sedução do indivíduo é então 

caracterizada pelo envolvimento do indivíduo em fazer parte de um projeto 

grandioso dentro da organização, no qual ele sempre vai buscar inovar e fazer com 

que a organização esteja satisfeita com ele e que sua produtividade seja sempre 

crescente (SIQUEIRA, 2009). E para Mendes (2007), a servidão do trabalhador está 

relacionada à necessidade de emprego e a uma vida confortável. 

2.1.3 O discurso organizacional 

O comprometimento dos trabalhadores, de acordo com Siqueira (2009), ocorre com 

a utilização do discurso organizacional, no qual cada palavra é usada com a 

finalidade de dominar o psiquismo do indivíduo, ao deixar claro o que a organização 

quer. E principalmente: apresentar a organização não como apenas o local de 

trabalho, mas como um lugar que merece dedicação e empenho.  
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Siqueira (2009) identificou, com base na análise da influência e do controle afetivo 

que as organizações têm sobre a vida dos indivíduos, categorias do discurso 

organizacional. O discurso do superexecutivo de sucesso é o discurso no qual o 

sucesso profissional é então apresentado como forma de sedução para que os 

indivíduos se dediquem e que estejam sempre comprometidos ao máximo com os 

objetivos da organização. Por seu turno, a organização oferece meios para que o 

indivíduo seja visto pela sociedade como bem- sucedido e motivo de admiração. A 

empresa exigirá do indivíduo, em contrapartida, “um comportamento de super-herói, 

de uma pessoa, por assim dizer, acima do normal, que possa preencher as 

demandas da empresa” (2009, p.128). 

O discurso do comprometimento organizacional, no qual, “o comprometimento está 

relacionado com apego à empresa, como a disposição integral em trabalhar pela 

empresa, em auxiliar no alcance dos objetivos organizacionais” (SIQUEIRA, 2009, p. 

160). Nessa tipologia de discurso, de acordo com Bastos (1994 apud SIQUEIRA, 

2009), o indivíduo é envolvido a fazer parte da empresa, seja por desejo em fazer 

parte daquela organização, por necessidades ou por identificação com os valores da 

organização. De modo que “o comprometimento organizacional pressupõe a 

fascinação, a sedução e a esperada servidão voluntária de seus funcionários” 

(SIQUEIRA, 2009, p. 161). Outro discurso é o da participação, no qual o trabalhador 

é dado o poder de participar de tomadas de decisão, mas o que há é apenas 

participação em pautas meramente operacionais, na medida em que as decisões 

estratégicas continuam a ser tomadas sem a participação dos trabalhadores. Desse 

modo, a organização enfrentará menos resistência e contará com um maior apoio 

dos trabalhadores. 

Outro discurso organizacional identificado por Siqueira (2009) é o dos modismos 

gerenciais, no qual novos modos de gestão estão sendo colocados em prática, por 

exemplo, deixar que o funcionário trabalhe somente até a sexta feira pela manhã, a 

partir do momento em que suas tarefas tenham sido cumpridas; em muitos casos há 

a eliminação do cartão de ponto, flexibilização do horário de trabalho, treinamentos 

diferentes com aulas de rafting, visitas a ensaios de escolas de samba, etc. Como 

qualquer outro modismo gerencial, essa atuação nada mais é do que uma tendência 

que as organizações usam para controlar o indivíduo. O discurso da saúde do 

trabalhador fica apenas no nível do discurso, a partir do momento em que a empresa 
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paga planos de saúde para seus funcionários, mas é o próprio trabalho, o fator que 

mais debilita a saúde desse trabalhador. 

Ressaltando ainda o poder do discurso organizacional, Freitas (2000) enfatiza o 

poder do discurso organizacional, ao afirmar que é no imaginário do indivíduo que o 

discurso age com mais eficiência. Deste modo, para Siqueira (2009), as práticas de 

políticas de recursos humanos nada mais são do que uma tentativa de manipulação 

das subjetividades dos indivíduos. 

Essa contradição do trabalho como atividade socialmente necessária (ARAUJO, 

2011) e do capital pela busca incessante da racionalidade econômica, de acordo 

com MENDES (2007, p. 49) “criam novas formas de subjetivação, de sofrimento, de 

patologias e de possibilidades de reação e ação dos trabalhadores’’.  

A organização do trabalho submete os trabalhadores a condições de trabalho 

desestruturantes (DEJOURS, 2010), desse modo, os trabalhadores são afetados 

através de vivências de prazer-sofrimento. Sendo assim, é importante perceber 

como o trabalhador consegue manter a saúde diante da psicodinâmica do trabalho. 

2.2 Psicodinâmica do trabalho e o prazer e sofrimento no trabalho 

2.2.1 Histórico da Psicodinâmica do trabalho 

O debate específico do impacto do ambiente de trabalho sobre a saúde mental e o 

comportamento dos trabalhadores, iniciou-se no início do século XX, devido à 

crescente industrialização. Esta caracterizada pela padronização da produção e 

controle da liberdade de expressão e tendo como consequências para os 

trabalhadores: fadiga, insatisfação, problemas psicológicos, baixo rendimento e 

problemas de saúde. Devido a isso, pesquisas e estudos foram feitos para motivar e 

para aumentar a produtividade dos trabalhadores, com a análise das vivências de 

prazer-sofrimento, a partir da abordagem da psicodinâmica do trabalho (MENDES, 

1999). 
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A psicodinâmica do trabalho enquanto abordagem científica foi desenvolvida nos 

anos 1990 na França, e o principal representante é Christophe Dejours. E tem como 

objeto:  

o estudo das relações dinâmicas entre organização do trabalho e processos 
de subjetivação, que se manifestam nas vivências de prazer-sofrimento, nas 
estratégias de ação para mediar contradições da organização do trabalho, 

nas patologias sociais, na saúde e no adoecimento (MENDES, 2007, p.30). 

De acordo com Mendes (1999), a psicodinâmica do trabalho analisa a relação entre 

o social e o psíquico, na medida em que coloca que essa relação é resultado da 

interação organização do trabalho e o psiquismo do trabalhador. Desse modo, as 

interações sociopsíquicas do sujeito com a organização do trabalho, resultam em 

confronto e reação do sujeito (MENDES, 2007). Cabe ressaltar que a psicodinâmica 

do trabalho norteia-se pelo estudo dos mecanismos de cooperação, 

reconhecimento, sofrimento, estratégias defensivas, considerados aspectos menos 

visíveis oriundos da relação do indivíduo com a organização do trabalho (HELOANI 

e LANCMAN, 2004).  

O curso da psicodinâmica do trabalho é marcado por três fases.  A primeira fase, 

ainda nomeada de psicopatologia do trabalho tinha como foco o estudo da interação 

sujeito-trabalhador, e o sofrimento e as estratégias defensivas individuais e coletivas 

que esses trabalhadores estavam submetidos no modelo de organização de trabalho 

de Taylor. A segunda fase iniciou-se nos anos 1990, centrada no estudo das 

vivências de prazer-sofrimento próprias de um ambiente de trabalho e quais as 

estratégias que os trabalhadores utilizavam para confrontar a realidade da 

organização do trabalho para manter a saúde e afastar o sofrimento, e 

conseqüentemente aumentar a produtividade. Enfatiza que um trabalho causador de 

sofrimento pode se tornar prazeroso, na medida em que a organização do trabalho 

favoreça a liberdade do indivíduo, que incentive o trabalhador a pensar e que 

forneça meios para que vivências de prazer sejam incentivadas. Por fim, a terceira 

fase inicia-se no fim da década de 1990 e perdura até hoje, no qual a psicodinâmica 

do trabalho é caracterizada como uma abordagem científica e que possui como foco 

principal o modo como os trabalhadores subjetivam as vivências de prazer-

sofrimento e os sentidos que estas assumem para estes trabalhadores e a utilização 

de estratégias de subjetivação usadas frente às novas formas de organização do 

trabalho (MENDES, 2007). 
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De acordo com Heloani e Lancman (2004), a psicodinâmica do trabalho visa 

compreender os aspectos físicos e subjetivos resultantes das relações do indivíduo 

com a organização do trabalho. Nesse sentido, segundo Dejours (1987a apud 

MENDES, 1999, p. 25), a organização do trabalho é conceituada como sendo: “a 

divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa- à medida que dela deriva-, o sistema 

hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as questões de 

responsabilidade”. Desse modo, a organização do trabalho é responsável pela 

produção de forças contraditórias: servidão e emancipação que operam sobre o 

trabalhador (MENDES, 2011). E é caracterizada pela exigência de um trabalhador 

qualificado, polivalente e participativo (MENDES, 1999). 

A organização do trabalho é composta pelo conteúdo das tarefas e por relações 

socioprofissionais. O conteúdo das tarefas se refere aos modos operacionais 

cognitivos, maneiras de agir, e instrumentos usados pelos trabalhadores para se 

produzir algo. As relações socioprofissionais se referem aos relacionamentos 

afetivos e profissionais existentes e estabelecidos dentro da organização pelos 

inúmeros níveis hierárquicos (MENDES, 1999).  

Levando em consideração a nova configuração do trabalho, Abrahão e Torres 

destacam que: 

a organização do trabalho influencia o planejamento, a execução e a 
avaliação, permeando todas as etapas do processo produtivo. Ela prescreve 
normas e parâmetros que determinam quem vai fazer, o que vai ser feito, 
como, quando e com que equipamentos/instrumentos; em que tempo, com 
que prazos, em que quantidade, com que qualidade (ABRAHÂO e 

TORRES, 2004, p. 68). 

Os primeiros estudos acerca da organização do trabalho foram realizados por Taylor 

em 1901, que submetia as tarefas a técnicas de racionalização, padronização e 

simplificação, desconsiderando o trabalhador como ator do processo produtivo, na 

medida em que a tarefa é monótona e repetitiva e causadora de uma vivência de 

que o trabalho realizado é desprovido de sentido e significado (MENDES, 1999). As 

empresas querem que o trabalhador mesmo sendo explorado no trabalho, considere 

que esse trabalho dê sentido à sua vida (ARAÚJO et al.,2010). De acordo com Morin 

(2001), o trabalho tem um valor importante para o indivíduo, na medida em que 

impacta de forma considerável na motivação, satisfação e na sua produtividade. 

Heloani e Lancman (2004) afirmam que o trabalho é peça fundamental na formação 
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da identidade individual e impacta consideravelmente na inserção do indivíduo 

socialmente.  

Nesse sentido, ressalta Dejours (1992, p.75), que as relações de trabalho são “todos 

os laços humanos criados pela organização do trabalho: relações com a hierarquia, 

com as chefias, com a supervisão, com os outros trabalhadores- e que são às vezes 

desagradáveis, até insuportáveis”. As condições de trabalho, segundo Dejours 

(1980/1992 apud VIEIRA, 2005) são constituídas pelo ambiente físico, biológico, 

condições de higiene e segurança, e se essas condições de trabalho são adaptadas 

aos indivíduos. 

A partir das colocações acima apresentadas fica evidenciado que a organização do 

trabalho e as relações existentes no contexto de trabalho são responsáveis por 

afetar o equilíbrio psíquico e saúde dos trabalhadores, na medida em que ocasiona 

nestes: vivências de prazer- sofrimento, e consequentemente doenças físicas e 

psíquicas. 

2.2.2 Vivências de prazer-sofrimento no trabalho 

O trabalho é considerado “lugar de prazer e sofrimento” (MENDES,1999, p. 30). 

Ainda de acordo com a autora, a organização do trabalho, exerce influências 

positivas ou negativas no psiquismo do indivíduo. Segundo Dejours (2004), o 

trabalho não se resume apenas ao tempo e ao esforço físico que o indivíduo 

despende no trabalho, já que ele mobiliza a personalidade do indivíduo por 

completo. 

Considerando que o trabalho é fundamental para a vida do indivíduo, Abrahão e 

Torres (2004) afirmam que o trabalho tanto pode contribuir para o bem estar do 

indivíduo, tanto como para o surgimento de sintomas que afetam a saúde. E 

segundo essas autoras, a organização do trabalho tem função mediadora nesse 

processo.  

 A organização do trabalho, de acordo com Freitas (2006, p. 84), influencia 

“positivamente, quando permite a liberdade para a transformação do trabalho, ou 
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negativamente, quando consegue cercear, ao trabalhador, todas as possibilidades 

de manifestar as suas características pessoais”. 

De acordo com Mendes (2011), as necessidades, aspirações e interesses do 

trabalhador são confrontados com o alto desempenho e a excelência exigida pela 

organização. Desse modo, segundo Mendes (2007 apud MARTINS, 2010), o 

trabalhador vivencia contradições na situação do trabalho que o leva ao 

adoecimento e também a construção da sua saúde diante da realidade da 

organização do trabalho. 

Reconhecendo que o trabalho leva o indivíduo ao sofrimento e ao adoecimento, mas 

que também é uma fonte de prazer para o indivíduo, Heloani e Lancman, salientam 

que: 

o trabalho permite o confronto entre mundo externo e mundo interno do 
trabalhador. O mundo objetivo (com suas lógicas, desafios, regras e 
valores) vai entrar em conflito com a singularidade de cada trabalhador, 
fazendo com que o confronto entre relações e organização do trabalho e 
mundo interno e subjetivo do trabalhador seja gerador de sofrimento 
psíquico. Há uma contradição central entre a lógica das empresas, voltada 
para o lucro e para a produtividade, e a lógica do indivíduo, que é 
contraditório, tem angústias, desejos, medos e que busca manter sua saúde 
mental em meio a essa complexidade de relações (HELOANI e LANCMAN, 

2004, p. 78). 

Em suma, as vivências de prazer-sofrimento são consideradas como sentidos de 

valorização, reconhecimento ou sofrimento no trabalho (MENDES, 1999). Desse 

modo, o sofrimento e o prazer são resultados da dinâmica das situações e da 

organização do trabalho (LIMA JR e ÉSTHER, 2001).  

Dessa forma, de acordo com Morrone (2001), o prazer e o sofrimento no trabalho 

são sentimentos influenciados pelas características da organização do trabalho e 

experimentados de forma específica por cada indivíduo, na medida em que cada 

indivíduo atribui sentido único a cada situação do trabalho. 

O envolvimento com o trabalho vai além do tempo em que o trabalhador passa no 

ambiente físico de trabalho, em virtude de que a todo tempo ele pensa e se 

preocupa com o trabalho. Dessa forma, o trabalho pode fazer com que esse 

indivíduo fique doente ou pode ser propício ao trabalhador o gozo de melhor saúde 

quando o envolvimento com o trabalho pode ser transformado com alegria 

(DEJOURS, 2007). Os sentidos de que o trabalho é prazeroso ou penoso, não é 
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atribuído exclusivamente ao trabalho, mas nos modos como ele é realizado, e de 

como esse trabalho impacta no indivíduo, ao possibilitar a construção da sua 

identidade pessoal (MENDES, 1999).  Cabe ressaltar, segundo Heloani e Lancman 

(2004), que o trabalho que leva o indivíduo ao sofrimento e ao adoecimento, pode se 

tornar em uma fonte de prazer e propício ao desenvolvimento. 

A autora Mendes (1994 apud MORRONE, 2001) exemplifica essas vivências através 

de indicadores conceituais para o prazer e para o sofrimento no trabalho. Segundo a 

autora, os indicadores de sofrimento são experimentados por: vivência depressiva; o 

sentimento de indignidade devido à frustração com o trabalho; imagem de inutilidade 

ao ter a percepção de que o trabalho não tem sentido e a imagem de 

desqualificação ao ter a percepção de que as tarefas executadas são simples e que 

dessa forma não exigem habilidades específicas; cansaço e desgaste no trabalho; 

etc. E os indicadores de prazer no trabalho, segundo Mendes, é experimentado pela 

percepção de que o trabalho tem importância; valorização, reconhecimento e 

liberdade no trabalho; sentimento de que o trabalho tem sentido. 

A saúde no trabalho é então caracterizada pelo equilíbrio de vivências de prazer e 

sofrimento, pela dinâmica do reconhecimento e pela utilização de estratégias de 

mediação do sofrimento, para assim permitir e existir uma relação mais saudável do 

indivíduo com o trabalho (MENDES, 2007).  

2.2.3 O trabalho como causador de sofrimento 

Segundo Mendes, o sofrimento no trabalho: “surge quando a relação do trabalhador 

com a organização do trabalho é bloqueada em virtude das dificuldades de 

negociação das diferentes forças que envolvem o desejo da produção e o desejo do 

trabalhador” (2007, p.36).   

O sofrimento no trabalho é inevitável, na medida em que o trabalho coloca o 

indivíduo em situações incertas, inesperadas mesmo em tarefas de fácil execução. 

Com isso, o indivíduo vivencia sentimentos de fracasso, desespero, desconforto 

(MARTINS; MORAES; LIMA, 2010).  
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De acordo com Barros (2005), há dois tipos de sofrimento: o criativo e o patogênico. 

O sofrimento criativo que é resultado da transformação das situações de desgaste 

em fontes de prazer, o que contribui para o fortalecimento da identidade pessoal. O 

sofrimento patogênico surge quando a organização do trabalho não dá margem para 

que o trabalhador adapte suas tarefas as suas vontades, fazendo então com que o 

indivíduo utilize de estratégias de defesa para enfrentar o sofrimento. 

Segundo Mendes, o sofrimento acomete os trabalhadores no momento em que 

esses indivíduos: 

não têm a possibilidade de sentir prazer ou utilizar o processo de 
mobilização subjetiva, consequentemente, estratégias criativas, seja por 
restrições de seus próprios recursos psíquicos, seja pelas imposições de 

regras na organização de trabalho (MENDES, 1999, p.53). 

As situações de sofrimento no trabalho são resultantes das tensões criadas entre as 

expectativas e anseios do indivíduo e como o trabalho e de como as tarefas são 

organizadas (SZNELWAR e UCHIDA, 2004). Segundo Vieira (2005), o sofrimento 

surge quando não há espaço para negociação entre o indivíduo e a organização do 

trabalho. Rocha (2003) afirma que o sofrimento é uma vivência intensa e duradoura 

de experiências dolorosas. Segundo esta autora, ansiedade, insatisfação, 

indignidade, inutilidade, desvalorização são sintomas de sofrimento no trabalho, 

resultantes do conflito entre as necessidades do indivíduo e a impossibilidade de 

satisfazê-las, devido restrições impostas pela organização do trabalho.  

Mendes (2007) entende que a organização do trabalho ao não permitir que o 

indivíduo utilize sua inteligência prática, sua criatividade e subjetividade, pode estar 

intensificando o sofrimento do indivíduo. Abrahão e Torres (2004) destacam ainda 

que a impotência do trabalhador em transformar ou adaptar as exigências da 

realidade organizacional é fonte de insatisfação e sofrimento. 

Dejours relaciona o sofrimento com a carga psíquica do trabalho. Essa conceituada 

como “o eco ao nível do trabalhador da pressão que constitui a organização do 

trabalho (2010, p.28) e formada por elementos afetivos e relacionais. E ainda de 

acordo com o autor, o trabalho é fatigante quando não há espaço para a redução 

dessa carga psíquica.  

Dejours (2010, p. 29), discorre ainda sobre o tema ao afirmar que: 
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quando a relação do trabalhador com a organização do trabalho é 
bloqueada, o sofrimento começa: a energia pulsional que não acha 
descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico, 
ocasionando um sentimento de desprazer e tensão[...]quando as 
capacidades de contenção são transbordas, a energia recua para o corpo, 

nele desencadeando certas pertubações. 

O sofrimento é resultante do desgaste no trabalho, que se manifesta no indivíduo, 

através de sensação de cansaço e descontentamento com o trabalho. Dessa forma, 

o sofrimento mobiliza o indivíduo na busca de sua saúde e essa saúde é 

diretamente relacionada ao enfrentamento da pressão psicológica no trabalho que 

desencadeou a instabilidade psicológica que acometeu esse indivíduo (MENDES, 

2007). 

2.2.4 O trabalho como fonte de prazer 

O prazer é um dos sentidos do trabalho, por dar identidade pessoal e social ao 

indivíduo, pois no trabalho o indivíduo consegue manifestar sua identidade, se 

socializar, aprender um ofício e criar novos meios de executar seu ofício, desse 

modo, o indivíduo transforma a realidade do trabalho em benefício da construção da 

sua própria identidade (MENDES, 2007). Ainda de acordo com a autora, a vivência 

de prazer no trabalho é condicionada as condições do trabalho, do posicionamento 

do indivíduo frente à tarefa e do tipo das exigências de desempenho do indivíduo. 

Sendo assim, “o homem deve dominar seu trabalho e não ser dominado por ele, 

encontrando, no trabalho, condições para a sua estruturação psíquica e para 

vivenciar prazer” (MENDES, 1999, p. 16). 

Segundo Molinier (2004), quando no trabalho o indivíduo consegue encontrar meios 

para alcançar seus anseios pessoais, o trabalho é importante na sua realização. O 

reconhecimento apresenta-se como elemento vital na formação da identidade social 

e na luta contra o adoecimento do trabalhador (MENDES, 2007). De acordo com 

Dejours (2007), é pelo reconhecimento que o sofrimento pode ser transformado em 

fonte de prazer no trabalho. Os sentimentos de reconhecimento e valorização no 

trabalho são considerados por Mendes (1999) como vivências de prazer. 
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O prazer é conceituado como sendo experiências psíquicas que o indivíduo tem ao 

sentir que o trabalho que ele executa tem importância e sentido para ele e para os 

outros (MENDES, 1999). Dejours (2007) partilha do mesmo pensamento ao afirmar 

que a identidade do indivíduo se fortalece com a aprovação do outro.  

Desse modo, o sentimento de “reconhecimento daquele que trabalha, do seu 

esforço e investimento na tarefa, uma vez que neste reconhecimento reside a 

possibilidade de dar sentido ao sofrimento vivenciado pelos trabalhadores”, constitui 

uma fonte de prazer no trabalho (MENDES, 2007, p.45). 

Conforme Dejours, a mobilização subjetiva, a partir do reconhecimento, é uma fonte 

de prazer utilizada para lidar com o sofrimento e diz ser: 

o processo por meio do qual o trabalhador se engaja no trabalho, lança mão 
de sua subjetividade, da sua inteligência prática e do coletivo de trabalho 
para transformar as situações causadoras de sofrimento (DEJOURS, 

1993/2004 apud MENDES, 2007, p. 43). 

De acordo com Freitas (2006), o trabalhador visando manter sua saúde frente às 

imposições do trabalho transforma a realidade da situação do trabalho. Assim, o 

sofrimento não é minimizado ou esquecido, mas ganha sentido, no momento em que 

as situações causadoras de sofrimento são transformadas a partir da mobilização 

psíquica do indivíduo (MENDES, 2007). Dessa forma, segundo Rocha (2003), o 

sofrimento ressignificado tornar-se fundamental na alteração da situação que causa 

sofrimento. Segundo Mendes (1999), a partir do momento em que o sofrimento 

deixa de ser elemento desestabilizador, ele possibilita ao trabalhador encontrar 

estratégias de enfrentamento para assim mudar as situações causadoras desse 

sofrimento. 

2.2.5 Estratégias de mediação utilizadas para suportar o sofrimento 

Rocha (2003) afirma que vivências de prazer e sofrimento formam um constructo 

único, dessa forma um não pode ser estudado sem o outro. Nesse contexto, para 

Mendes (2007), a partir do momento em o sofrimento não ganha sentido e dessa 

forma não é transformado em prazer, resta ao trabalhador, à utilização de 

estratégias de defesa para manter sua estabilidade sociopsíquica. Martins (2011) 
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desenvolve uma análise de que o indivíduo constrói defesas para suportar as 

pressões e o sofrimento no trabalho. Segundo a autora, as estratégias defensivas 

são utilizadas para transformar o funcionamento psíquico. Segundo Rocha, as 

estratégias de mediação ocorrem através da mobilização coletiva ou pelo uso de 

estratégias defensivas. Segundo esta autora, a mobilização coletiva é definida como: 

o modo de agir coletivo dos trabalhadores fundamentado no espaço público 
de discussão, viabilizado pela construção de laços de cooperação e de 
confiança necessários à gestão do contexto de produção visando sua 
transformação por meio da eliminação e/ou minimização do custo humano 
negativo do trabalho e da promoção de condições favoráveis ao predomínio 

das vivências de prazer (ROCHA, 2003, p. 57). 

Dessa forma, as estratégias defensivas são responsáveis pela modificação ou 

eufemização da realidade do trabalho causadora de sofrimento, a partir da adoção 

de uma atitude que provoque ou minimize a pressão patogênica (MORRONE, 2001). 

Sobre isso, Mendes (2007) afirma que as estratégias utilizadas são específicas das 

diferentes categorias profissionais. Desse modo, as estratégias individuais ou 

coletivas dependem do contexto de trabalho e dos recursos psicológicos mobilizados 

nas situações impostas pelo trabalho (MENDES, 1999).  As estratégias defensivas 

são definidas por Dejours (1994, apud MENDES, 2007) como regras de condutas 

construídas e guiadas pelos indivíduos para enfrentar o sofrimento sem adoecer e 

podem ser de proteção, de adaptação e de exploração. As defesas de proteção são 

os modos de pensar, sentir e agir compensatórios que os trabalhadores usam para 

suportar o sofrimento, devido às contradições advindas da precarização do trabalho. 

As defesas de adaptação e de exploração têm suas bases na negação do 

sofrimento e na submissão ao desejo da produção. Desse modo, são estratégias 

defensivas muitas vezes inconscientes que fazem o indivíduo manter a produção 

exigida pela organização (MENDES, 2007). Segundo Dejours, as defesas 

representam uma ambiguidade, na medida em que: 

de um lado são modos de proteção para os trabalhadores contra o 
sofrimento e seus efeitos para a saúde mental, funcionando como uma 
“anestesia” que permite ignorar o sofrimento e negar suas causas, 
tornando-os assim, livres do mal-estar provocado pelo trabalho. De outro, 
esse processo de negação leva o trabalhador à criação de um obstáculo à 
capacidade de pensar sobre o seu trabalho, de agir e de lutar contra os 
efeitos deletérios da organização do trabalho sobre sua subjetividade e sua 

saúde (2000b apud MENDES, 2007, p. 54). 



30 

 

 

Segundo Mendes (2007), o uso exagerado de defesas e o consentimento do 

indivíduo com práticas contrárias aos seus valores éticos, desencadeiam patologias 

do trabalho, o que abre espaço para o adoecimento desse trabalhador. O que é 

confirmado por Rocha (2003), quando afirma que o adoecimento é resultante do 

fracasso das estratégias de mediação do sofrimento psíquico.   
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo são descritas a metodologia e técnicas utilizadas para atingir os 

objetivos propostos neste trabalho. O capítulo é organizado com a descrição do tipo 

e a descrição geral da pesquisa, a caracterização da organização, os participantes 

do estudo e os critérios de seleção dos participantes, os instrumentos de pesquisa, 

procedimentos de coleta e de análise de dados. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O presente estudo baseou-se teoricamente na psicodinâmica do trabalho que 

privilegia a fala do indivíduo. Desse modo, a fala do indivíduo foi à base central para 

investigação. A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem predominantemente 

qualitativa, na medida em que busca descrever, interpretar e identificar os conteúdos  

e as formas de manifestação das vivências de prazer e de sofrimento no trabalho 

(MENDES, 2007). 

Desse modo, a pesquisa está diretamente relacionada a clinica do trabalho. De 

acordo com Mendes (2007), a clínica do trabalho permite colocar o trabalho em 

análise. Assim serão analisados os sentidos relacionados ao trabalho, a dinâmica 

prazer-sofrimento no trabalho e estratégias utilizadas para enfrentar o sofrimento, a 

partir de uma análise qualitativa, por permitir uma melhor compreensão dos 

significados e características situacionais apresentados pelos entrevistados 

(RICHARDSON et al.,2011). 

Considerando os objetivos do presente estudo, adotou-se o caráter descritivo da 

pesquisa, na medida em que se busca investigar e descobrir fenômenos, a partir da 

descrição, classificação e interpretação destes. Esse tipo de estudo, permite ainda a 

investigação da relação de causalidade entre fenômenos e um maior entendimento 

dos fatores que influenciam determinado fenômeno (RICHARDSON et al., 2011). 

Adotou-se como técnica para coleta de dados: entrevistas semi estruturadas abertas 

individuais, obedecendo a um roteiro temático, por permitir uma maior aproximação 
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com o objeto da pesquisa, na medida em que o momento da entrevista “é um 

processo no qual vínculos (simbólicos, afetivos, ideacionais, sociais) são 

estabelecidos” (MENDES, 2007, p. 68). As entrevistas só foram possíveis através da 

negociação direta com os trabalhadores e foram conduzidas pela técnica da 

estimulação, com a finalidade de facilitar a liberdade de manifestação do pesquisado 

e por dar sinal de que se está entendendo o que está sendo falado, bem como, 

servir de incentivo para que o indivíduo continue a falar (MENDES, 2007). 

A entrevista permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas e 

pelo fato de que a entrevista não estruturada obtém dos entrevistados os aspectos 

mais relevantes de determinada situação em estudo (RICHARDSON et al.,2011). A 

gravação e transcrição na íntegra da fala do sujeito, dessa forma, são vitais para a 

apreensão do objeto e para a interpretação dos dados (MENDES, 2007). 

Para a coleta de dados na organização utilizou-se a pesquisa de campo como meio 

de investigação, em virtude de ser o local de ocorrência de dado fenômeno 

(VERGARA, 2005).  

3.2 Caracterização da organização 

A pesquisa foi realizada em uma organização pública federal, sediada em Brasília-

DF, que têm como atribuições: promover, proteger e garantir maior qualidade de 

vida aos cidadãos. A organização é composta por secretarias, autarquias, empresas 

públicas, fundações, institutos e unidades complementares. Trata-se de uma 

organização de suma importância, na medida em que suas ações afetam 

diretamente a vida dos indivíduos. Desse modo, a função da organização é oferecer 

condições para a proteção e recuperação da qualidade de vida do indivíduo.  

A estrutura organizacional é vertical, há descentralização político- administrativa e o 

quadro de funcionários é formado por funcionários de carreira do próprio órgão 

admitidos por concurso público, trabalhadores cedidos de outros órgãos, 

trabalhadores em cargos em comissão. A atuação e responsabilidades dos 

profissionais são determinadas pela lei 8.112/90. 
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3.3 Participantes do estudo 

De acordo com Mendes (2007), o número de participantes de entrevistas individuais 

é definido de acordo as especificidades do objeto e dos objetivos da pesquisa. A 

autora recomenda o mínimo de seis e o máximo de doze participantes escolhidos de 

forma aleatória e de caráter voluntário. Por conveniência foi adotado a seleção de 07 

(sete) participantes/entrevistas. 

Os participantes do estudo são servidores públicos federais, lotados em uma 

organização pública federal do poder executivo. A participação nas entrevistas 

ocorreu de forma voluntária após abordagem inicial do entrevistador. Dessa forma, a 

seleção dos participantes baseou-se no interesse e disponibilidade do indivíduo em 

participar da pesquisa, mas que atendesse ao seguinte critério: ter vínculo com a 

organização há pelo menos um ano. Os participantes ainda foram informados que 

suas identidades não seriam divulgadas. Dessa forma, os participantes do estudo 

foram caracterizados, conforme quadro abaixo: 

 Sexo Idade Escolaridade Cargo Tempo de 

serviço 

Entrevistado 

1 

Feminino 33 Superior Agente 

administrativo 

1 ano e 8 

meses 

Entrevistado 

2 

Feminino 26 Superior Agente 

Administrativo 

2 anos 

Entrevistado 

3 

Feminino 46 Pós-

graduação 

Agente 

Administrativo 

27 anos 

Entrevistado 

4 

Feminino 32 Pós-

graduação 

Analista 

Administrativa 

5 anos 

Entrevistado 

5 

Feminino 24 Superior Agente 

administrativo 

2 anos 

Entrevistado 

6 

Feminino 27 Pós-

graduação 

Agente 

administrativo 

1 ano e 10 

meses 

Entrevistado 

7 

Feminino 28 Superior 

incompleto 

Agente 

administrativo 

2 anos e 6 

meses 

Quadro 01- Perfil dos entrevistados 
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3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi entrevistas individuais, semi-

estruturadas. A entrevista para a psicodinâmica do trabalho privilegia a fala e tem 

como objetivos: 

(a) compreender detalhadamente os sentimentos, crenças, atitudes, valores 
e motivações em relação aos comportamentos das pessoas em contextos 
sociais específicos; (b) compreender o objeto de pesquisa sob a perspectiva 
dos entrevistados e entender como e por que eles têm essa perspectiva 
particular; (c) investigar o significado e/ou processo de uma unidade social 
e/ou dos fenômenos para o grupo pesquisado; (d) investigar a história 
individual; (e) realizar estudos descritivos e/ou exploratórios; (f) validar, 
clarificar e ilustrar dados quantitativos para melhorar a qualidade da 

interpretação; e (g) desenvolver e testar conceitos (MENDES, 2007, p. 69). 

Ainda de acordo com a autora, a entrevista centra-se na coleta de dados sobre a 

organização do trabalho, as vivências de prazer- sofrimento, as mediações, e os 

processos de saúde e adoecimento no trabalho. 

A entrevista semi estruturada, de acordo com Gil (1999) é um roteiro que o 

pesquisador utiliza para desenvolver a pesquisa. Desse modo, o roteiro de entrevista 

do presente estudo está baseado no instrumento desenvolvido por Mendes (2007), o 

qual foi elaborado com o objetivo de investigar o contexto de trabalho, os 

sentimentos no trabalho, as maneiras de enfrentar o sofrimento no trabalho e o 

adoecimento decorrente da organização do trabalho. Dessa forma, o roteiro de 

entrevista do presente estudo contou com questões abertas com temas previamente 

definidos que visavam: caracterizar o ambiente no qual o indivíduo está inserido; as 

vivências de prazer e de sofrimento no trabalho e estratégias de mediação para 

superar o sofrimento. O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice A. 

O tema caracterização do ambiente de trabalho buscou identificar o ambiente no 

qual o indivíduo estavam inseridos, submetidos e o tipo de relações existentes. 

Foram realizados questionamentos acerca do dia a dia no trabalho, a organização 

do trabalho, como se dá o relacionamento com outros indivíduos no trabalho, as 

condições de trabalho. 

O tema vivências de prazer-sofrimento buscou identificar os sentimentos 

relacionados ao trabalho que o indivíduo experimenta, sentidos do trabalho. E a 
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temática estratégias de mediação para superar o sofrimento foi desenvolvida através 

de questionamentos acerca do reconhecimento e da satisfação no trabalho. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A coleta de dados foi realizada no próprio local de trabalho e em local conveniente 

escolhido pelo indivíduo no qual se sentisse mais a vontade para se manifestar. 

Segundo Richardson et. al (2011), a escolha adequada do local é fundamental para 

a pesquisa qualitativa. As entrevistas ocorreram em dois dias. 

As entrevistas foram desenvolvidas com 07 (sete) indivíduos, selecionados 

aleatoriamente, e a participação ocorreu de forma voluntária, após abordagem do 

entrevistador e interesse do indivíduo em participar. Com o consentimento do 

indivíduo foi utilizado um aparelho para gravação, para posterior transcrição das 

falas. De acordo com Richardson et. al (2011), é comum o uso de gravador para 

gravação de entrevistas, para posteriores análises, visto que a psicodinâmica do 

trabalho privilegia a fala do indivíduo (MENDES, 2007). 

Primeiramente foi feita uma apresentação do pesquisador, os objetivos da pesquisa 

foram apresentados e explicados. O pesquisado foi informado que sua identidade 

seria preservada e ainda foi solicitado para o pesquisado, o consentimento para a 

gravação da entrevista, para análises posteriores. O roteiro do presente estudo 

encontra-se no Apêndice A. 

O tratamento dos dados foi desenvolvido através da análise dos núcleos de sentidos 

(ANS), técnica adaptada da análise de conteúdo desenvolvida por Bardin (1977). 

Segundo Vergara (2005, p.15), “análise do conteúdo é considerada uma técnica 

para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de 

determinado tema”. A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977 apud Vergara, 

2005), possui três etapas básicas: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos dados e interpretação. 

Para Mendes, a análise do núcleo de sentidos (ANS) é a técnica de 

desmembramento do texto oral e/ou escrito em núcleos de sentidos formados a 

partir de conteúdos psicológicos sobressalentes do discurso. O nome e a definição 
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dos núcleos de sentidos “devem ser sempre criados com base nos conteúdos 

verbalizados com um certo refinamento gramatical de forma. Às vezes, o nome da 

categoria é uma fala do sujeito” (MENDES, 2007, p. 73) e temas recorrentes são 

consistentes para a criação de núcleos. De acordo com a autora, a nomeação e 

definição dos núcleos de sentidos são essenciais para se dizer que a técnica foi 

realmente aplicada. 

Desse modo, as 07 (sete) gravações depois de transcritas, foram submetidas à 

análise dos núcleos de sentidos (ANS) e as categorias foram definidas a partir das 

respostas dos entrevistados, pois de acordo com RICHARDSON et al.,(2011), a 

categorização facilita a análise da informação.Os critérios utilizados para definição 

das categorias foram: a homogeneidade, freqüência e importância. Sendo assim, os 

dados foram analisados de forma qualitativa, por atender os objetivos do estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentam-se os resultados, bem como a discussão dos resultados 

alcançados a partir das entrevistas individuais realizadas. A análise das entrevistas 

depois de transcritas e definidas as unidades de análise, foi realizada utilizando-se a 

análise dos núcleos de sentido, baseada na análise categorial de Bardin (1977). Os 

resultados foram categorizados de acordo com os núcleos gerados - com base nos 

critérios de homogeneidade, frequência e importância das verbalizações, e que 

atendessem aos propósitos do estudo. 

Cada categoria possuirá uma descrição, a partir de um núcleo de sentido que a 

caracteriza e representa, e análise das verbalizações dos sujeitos que representam 

a categoria à luz da literatura utilizada no referencial teórico. As categorias 

encontradas foram: 1) “Tem dia que é bem tumultuado e tem dia que é bem parado”; 

2) “O trabalho acaba se tornando sua vida. Você acaba ficando mais aqui do que em 

qualquer outro lugar”; 3) “Mais um dia de trabalho. Vamos pra mais um dia cumprir 

tabela.” 

4.1 “Tem dia que é bem tumultuado e tem dia que é bem parado.” 

A categoria contempla a descrição do contexto de trabalho. Entre os temas 

abordados na categoria destacam-se: organização do trabalho, rotina de trabalho, 

tarefas, condições de trabalho, relações socioprofissionais. 

Esta categoria descreve a organização do trabalho no serviço público caracterizada 

por tarefas altamente burocráticas, desempenhadas por trabalhadores ocupantes de 

cargos públicos, que ingressam na organização através de concurso público ou 

nomeação para cargos de confiança. Os resultados apontam para uma falta de 

rotina de trabalho. A estrutura é bastante rígida, logo os trabalhadores pouco 

participam da tomada de decisão e os cargos não são ocupados por formação, 

conhecimento, facilidade, preferência, afinidade. Assim, queixam-se que 

desempenham tarefas de pouca dificuldade e que não há uma rotina de trabalho, 
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pois o trabalho vai sendo desempenhado de acordo com a demanda. Em um 

momento trabalhador pode estar sobrecarregado, no outro momento, pode estar 

ocioso. 

4.1.1 Análise das verbalizações dos sujeitos 

Segundo Rocha (2003), questões como divisão de tarefas, ritmo de trabalho, 

relações socioprofissionais, condições de trabalho são elementos que caracterizam 

e constituem a organização do trabalho. Ainda de acordo com a autora, a 

organização do trabalho é formada pelos elementos formais e informais que 

caracterizam as práticas de gestão de pessoas e do trabalho. 

As análises indicam que os servidores da organização desenvolvem tarefas 

altamente burocráticas e repetitivas. Os cargos são definidos por escolaridade: 

ensino médio ou ensino superior. Há os cargos de analista para profissionais 

aprovados em concurso que exigiu diploma de nível superior e cargos de agentes 

administrativos que exigiu apenas o ensino médio. A maioria ocupa cargos de 

agente administrativo, desempenhando tarefas de simples dificuldade e execução, 

como: controle de agenda de superiores; marcação de viagens; tramitação de 

documentos; solicitação de passagens; organização de eventos, cursos. A falta de 

rotina de trabalho e o descontentamento do trabalhador podem ser atestados pela 

fala a seguir: 

 

“Tem dia que você tá bem estressado e tem dia que você não tem nada pra fazer. E 

eu não gosto disso.” (Entrevistado 2) 

 

De acordo com Freitas (2006), a simplificação do processo produtivo resultou na 

perda do conteúdo da tarefa, dessa forma, o trabalhador não mais se organiza para 

realizar a tarefa e impor seu ritmo de trabalho. 

Constata-se que o ritmo de trabalho é sazonal, há períodos que o ritmo é bastante 

acelerado, mas normalmente o trabalho se desenvolve a partir de uma necessidade 
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do trabalho, logo também há períodos de ociosidade. Pelas falas a seguir atesta-se 

que os indivíduos não têm poder ou influencia sobre seu ritmo de trabalho e afirmam 

que gostariam/gostam de ter uma rotina: 

 

“De acordo que a demanda vai chegando, a gente vai respondendo’’. (Entrevistado 

5) 

“Eu gosto de ter uma rotina certa.” (Entrevistado 2) 

 

A organização não dá margem para que o indivíduo desempenhe suas atividades de 

maneira mais adequadas as suas necessidades, pois as atividades apresentam 

características de repetição, padronização. Os servidores seguem as portarias 

estabelecidas pelos superiores e pouco são levados em consideração na elaboração 

de procedimentos, estatutos, regras e normas que afetam suas atividades e seu 

trabalho. Os instrumentos de gestão: regras, procedimentos, legitimam ideais e 

decisões de interesse da empresa, permitindo assim, o controle sobre os indivíduos 

(GAULEJAC, 2007). As empresas querem impor seus códigos privados de conduta, 

baseados na disciplina e submissão (ARAÚJO et al, 2010). O indivíduo a partir do 

momento em que internaliza regras e normas da organização tem sua subjetividade 

controlada (SIQUEIRA, 2009). 

 

“(...) Há o controle das atividades. Temos que dá um feedback semestral do trabalho 

que é realizado. Há um roteiro de trabalho a ser seguido... e é avaliado durante o 

semestre para um êxito maior nos resultados.’’ (Entrevistado 3) 

 

O discurso da participação é referente à tomada de decisões operacionais pelos 

trabalhadores, quando na realidade as decisões estratégicas continuam sendo 

tomadas sem a participação desses trabalhadores, mas que age seduzindo o 

indivíduo para o esperado comprometimento para com a organização. Ao indivíduo é 

dada a impressão de estar participando da tomada de decisão na organização, o 

que acaba motivando para o desempenho de suas tarefas (SIQUEIRA, 2009).  Pelas 

verbalizações a seguir, constata-se que o indivíduo apenas participa de decisões 
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que afetam diretamente o seu trabalho, logicamente fica excluído das demais 

tomadas de decisão. O indivíduo é pouco consultado nas tomadas de decisão e 

muitas vezes não participa, pois suas sugestões, reivindicações não são atendidas:  

 

“Eu não participo das decisões. Apenas acato. Apenas participo de decisões que 

afetam o meu trabalho.” (Entrevistado 7). 

“A maioria das decisões fogem do nosso controle. A gente dá sugestões. Aí cabem  

eles podem acatar ou não. Normalmente não acatam.” (Entrevistado 6) 

 

As condições de trabalho de uma organização são caracterizadas pela infraestrutura 

do local, apoio institucional e as práticas administrativas (FREITAS, 2006). Dessa 

forma, as condições de trabalho, são elementos que facilitam e/ou dificultam o 

desenvolvimento das atividades pelo servidor, de suas atribuições. Alguns indivíduos 

podem considerar que ter os equipamentos básicos de trabalho é suficiente, como 

as verbalizações a seguir demonstram: 

 

“A gente é ate beneficiado com muitas coisas. A gente tem o próprio computador, 

telefone’’. (Entrevistado 4) 

“Cadeiras confortáveis, baias organizadas, não tenho do que reclamar quanto a 

isso.” (Entrevistado 5) 

 

No entanto, as condições de trabalho são formadas ainda pelas condições de 

trabalho do ambiente físico, os instrumentos e equipamentos de trabalho, os 

insumos, o apoio organizacional, remuneração paga (FREITAS, 2006). As condições 

de trabalho percebidas são reclamações sobre falta de material básico de consumo, 

reclamações sobre a estrutura, insatisfação com a remuneração recebida, o que 

pode afetar a saúde dos trabalhadores. As falas a seguir destacam condições de 

trabalho precárias e a baixa remuneração: 
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“Falta tudo. Desde papel até coisas básicas. E a estrutura não é boa em geral.” 

(Entrevistado 6) 

“Falta um bom pagamento” (Entrevistado 7) 

 

As relações socioprofissionais são as relações existentes entre o trabalhador e as 

demais pessoas do seu coletivo de trabalho e concedem ao indivíduo a noção de 

pertencimento no grupo de trabalho (MORRONE, 2001). São as relações sociais 

relacionadas aos elementos interacionais (ROCHA, 2003). As verbalizações a seguir 

indicam que as relações com os outros são boas, há o sentimento de pertencimento 

a equipe. Por ser um grupo de trabalho pequeno e pelo fato da grande maioria 

pertencer à mesma categoria profissional- agente administrativo, não há muitos 

conflitos relacionados à convivência, interação e relacionamentos. 

 

“(...) são ótimas. Ate por causa... a equipe é pequena. Até facilita. Cada um ajuda o 

outro, é um trabalho realmente em equipe. (Entrevistado 4) 

“Todos são da mesma profissão e sabem que não tem como dar continuidade no 

trabalho sem a interação das atividades do grupo. Uma complementa a outra’’ 

(Entrevistado 3) 

“São tranquilas. Aqui não tem problema não.” (Entrevistado 5) 

 

De acordo com Mendes (1999), a organização do trabalho exerce influências 

positivas ou negativas no funcionamento psíquico dos indivíduos. Logo, percebeu-se 

que a organização exerce influência no sentido do trabalho percebido pelos 

servidores na medida em que a organização impacta no indivíduo. 

4.2 “O trabalho acaba se tornando sua vida. Você acaba ficando 
mais aqui do que em qualquer outro lugar.” 

A presente categoria contempla o sentido do trabalho para os indivíduos. O sentido 

que o indivíduo dá ao trabalho e as situações que lá vivencia, está associado a sua 
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história de vida e as condições históricas e socioeconômicas pela realidade do 

trabalho. O trabalho assume diferentes funções para o indivíduo e para a sociedade, 

dessa forma, o trabalho assume diferentes concepções (MENDES, 1999). Analisou-

se o sentido do trabalho para os servidores e o que o trabalho representa na vida 

desses indivíduos. O trabalho é considerado importante, na medida em que é um 

meio de subsistência e é uma forma de integração social. Ter trabalho é 

engrandecedor. A vida do indivíduo gira em torno do trabalho. 

4.2.1 Análise das verbalizações dos sujeitos 

O ato de produzir traz um sentido para quem o realiza. O trabalho realizado assume 

diferentes significados de acordo com os contextos e permite que o indivíduo 

construa sua identidade pessoal e social (MENDES, 1999). De acordo com Vieira 

(2005), o trabalho permite o indivíduo construir sua identidade. O trabalho é o 

espaço para a construção da identidade do trabalhador, em virtude de que o 

indivíduo que trabalha tem reconhecimento social (FREITAS, 2006). 

Embora o sentido do trabalho se relacione a organização do trabalho, na qual o 

indivíduo está inserido, pelas falas abaixo constatou-se que o indivíduo se sente 

bem em estar trabalhando, ter uma atividade e pelo fato de estar interagindo com 

outras pessoas, dessa forma, o trabalho é uma forma desse individuo se socializar:  

 

“Por mais que a gente viva nessa correria do dia a dia (...) Eu acho importante você 

ter um trabalho, porque eu acho engrandecedor você ter uma atividade.” 

(Entrevistado 4) 

“É uma forma de você não tá parado. Estimular seus pensamentos, seu modo de 

interagir com as pessoas, com o ambiente e aprender a lidar mais com as pessoas.” 

(Entrevistado 5) 

 

O trabalho é fundamental na formação da identidade e na integração social do 

indivíduo (HELOANI e LANCMAN, 2004). De acordo com Morrone (2001) o 
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julgamento de utilidade se refere ao julgamento técnico, social, econômico da 

atividade de trabalho.  

Consideraram o trabalho importante para a sociedade, logo, o sentido do trabalho 

recebe influência pela percepção de que seu trabalho impacta positivamente na vida 

de outras pessoas externas a organização, ou seja, há a valorização do caráter 

social do trabalho, quando traz uma contribuição para a sociedade (MORIN, 2001). 

Dessa forma, há o julgamento de utilidade social da atividade do trabalho, na medida 

em que seus trabalhos afetam diretamente outras pessoas. Os indivíduos atribuíram 

o sentimento de utilidade do trabalho, conforme as verbalizações a seguir: 

 

“Porque você sente que ta fazendo alguma coisa. Você ta se sentindo útil.” 

(Entrevistado 5) 

“Qualquer trabalho lícito que você tenha, eu sinto que você ta colocando mais um 

tijolinho na evolução da melhoria social. É uma visão muito pessoal.” (Entrevistado 

3) 

“Porque é através do meu trabalho que eu vejo que vai causar algum tipo de 

benefício pra humanidade.” (Entrevistado 3) 

 

De acordo com as falas dos pesquisados a seguir, o trabalho tem o sentido de 

segurança, na medida em que é responsável por atender as necessidades básicas 

de sobrevivência. Temos que o trabalho é responsável por prover o indivíduo e sua 

família, pois é através dele que o indivíduo tem uma remuneração para satisfazer 

suas necessidades básicas de segurança, alimentação, moradia. O desemprego é o 

grande inimigo do indivíduo (GAULEJAC, 2007). O trabalho quando entendido com 

um meio de subsistência, um mal necessário, pode assumir então, uma visão de 

castigo (MENDES, 1999). Ainda de acordo com a autora, há servidão do trabalhador 

quando o emprego está relacionado a uma necessidade de ter emprego. Logo, esse 

fator pode levar o trabalhador ao consentimento de práticas de trabalho que geram 

sofrimento e ao uso continuado de defesas (MENDES, 2007). 

 

“Serve como uma forma de sustento.” (Entrevistado 7) 
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“É esse trabalho que me sustenta e sustenta a minha família.” (Entrevistado 3)  

 

Outro sentido assumido pelo trabalho quando impossibilita a realização profissional 

do indivíduo é o sentimento de frustração (MENDES, 1999). Observou-se 

sentimento de frustração em relação ao trabalho desenvolvido, decorrente das 

atividades repetitivas, do não reconhecimento e por não permitir a utilização da 

inteligência. A frustração refere-se principalmente ao fato das atividades serem de 

fácil execução, e pelo pouco uso de capacidades intelectuais. Os indivíduos 

entraram na organização achando que iriam trabalhar com atividades de acordo com 

seus perfis, mas foram designados para áreas meramente operacionais, com tarefas 

repetitivas e padronizadas. Consideram que poderiam ser melhores aproveitados em 

outras áreas ou outros cargos. Há relato ainda de indivíduo pensando em sair da 

organização, devido à insatisfação com o trabalho, na medida em que o trabalho 

perdeu o sentido. Dessa forma, há o desgosto com o trabalho. 

 

“Eu acho que poderia ser melhor aproveitada.” (Entrevistado 7) 

“Eu to bem desestimulada, bastante. Eu não quero mais. Sentimento de sair, 

desapontamento.” (Entrevistado 2) 

 

Mas, a organização é uma instituição na qual o indivíduo projeta seus sonhos de 

realização pessoal, profissional, e a partir do trabalho projeta sua vida. Dessa forma, 

o trabalho dá sentido à vida dos trabalhadores (SIQUEIRA, 2009). As analises 

mostraram que os indivíduos têm a vida totalmente influenciada pelo trabalho, na 

medida em que o trabalho permeia e impacta nas outras esferas da vida dos 

indivíduos. Os indivíduos passam mais tempo dentro da organização, do que fora 

dela. Em alguns casos deixam até mesmo de sair para se divertir, pois tem que 

trabalhar no dia seguinte. 

 

“Com meu trabalho eu consigo da um norte pra minha vida.” (Entrevistado 1)  

“A gente fica mais tempo trabalhando aqui do que em casa.” (Entrevistado 5)  
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“Então influencia totalmente todas as áreas, todo tipo de convivência. Você não vai 

sair porque tem que trabalhar no outro dia. Então pra mim afeta em tudo.” 

(Entrevistado 2) 

 

Dessa forma, o sentido que o trabalho tem para o indivíduo pode assumir os mais 

diferentes sentidos, afetando positivamente ou negativamente a sua saúde, através 

de vivências de prazer ou vivências de sofrimento no trabalho, decorrentes da 

organização do trabalho a que estão submetidos. A próxima categoria abordará as 

vivências de prazer e de sofrimento a que estão submetidos esses trabalhadores. 

4.3 “Mais um dia de trabalho. Vamos pra mais um dia cumprir 
tabela.” 

A categoria relaciona-se aos temas da dinâmica prazer-sofrimento no trabalho e 

estratégias de mediação utilizadas para mediar o sofrimento. 

O prazer-sofrimento são vivências psíquicas relacionadas às situações vividas nas 

relações de trabalho e cada categoria profissional está submetida a elementos 

homogêneos ou contraditórios, facilitadores ou não de vivências de prazer-

sofrimento no trabalhador (MENDES 1999 apud VIEIRA, 2005). 

4.3.1 Análise das verbalizações dos sujeitos 

A vivência de prazer no trabalho pode ser decorrente do sentimento de que o 

trabalho tem valor para sim mesmo (MENDES, 1999). O sentimento de prazer 

verificado na fala dos indivíduos foi o sentimento de utilidade. O simples fato de ter 

um trabalho, ter uma ocupação, desse modo, é uma fonte de prazer para o 

indivíduo. 

 

“Eu gosto de me sentir útil’’ (Entrevistado 2) 
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“Satisfação de ter uma ocupação. É muito gratificante.” (Entrevistado 1) 

 

O trabalho é um estruturante psíquico, a partir disso, o trabalhador constantemente 

busca o prazer no trabalho e evita ou transforma o sofrimento, para dessa forma, 

manter seu equilíbrio psíquico. O sentimento de valorização decorrente da 

realização de uma atividade importante para a sociedade é considerada uma 

vivência de prazer (MENDES, 1999). As verbalizações dos entrevistados abaixo 

demonstram a satisfação, o prazer pelo sentimento de que o trabalho que esses 

servidores realizam, é importante na vida de outras pessoas. 

 

“De achar que seu trabalho é importante pra outras pessoas. ’’ (Entrevistado 1)  

“É importante você contribuir mesmo que seja pouco com a melhoria social.” 

(Entrevistado 3) 

 

A falta de reconhecimento das suas capacidades intelectuais causa sofrimento nos 

trabalhadores. Acrescenta-se ainda o sofrimento decorrente do não reconhecimento 

salarial, quando comparam suas remunerações com outros cargos iguais das outras 

esferas do poder. A falta de reconhecimento é uma vivência do sofrimento no 

trabalho (FREITAS, 2006). Logo, há o sentimento de injustiça pelo não 

reconhecimento do trabalho, conforme verbalizações abaixo: 

 

“(Deveriam) Utilizar seus conhecimentos e também precisarem dele. Irem atrás de 

informações que você possui. (Entrevistado 6) 

“Deveriam reconhecer mais minhas capacidades que tenho e aproveitar com 

trabalhos melhores, porque meu trabalho é muito manual. Eu acho que deveriam 

aproveitar mais minha capacidade intelectual.” (Entrevistado 7)  

“Só fazendo um novo concurso para conseguir alcançar essa equiparação das 

especializações que eu conquistei.” (Entrevistado 3) 
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“Eu acho que deveria ter reconhecimento na parte salarial. Como as outras áreas 

das esferas federais que tem o mesmo cargo que eu, ganham mais... eu acho que 

deveria ser mais igual.” (Entrevistado 1) 

“Eu acho que deveria ganhar mais por tantos anos de trabalho que eu tenho”. 

(Entrevistado 4) 

 

O sofrimento no trabalho surge quando a relação do indivíduo com a organização é 

bloqueada (DEJOURS, 2010). O indicador frustração é considerado uma vivência de 

sofrimento (MENDES, 1999). As tarefas desempenhadas não exigem habilidades 

específicas desses servidores públicos, logo são repetitivas e monótonas, o que 

acaba desestimulando esses indivíduos, sendo assim, propício ao sofrimento no 

trabalho.  

Quando o indivíduo não utiliza sua inteligência prática e sua criatividade, o 

sofrimento no trabalho é intensificado (MENDES, 2007).  Os resultados obtidos 

apontam que há sofrimento relacionado às tarefas de fácil execução que não exige 

muito esforço intelectual e/ou criativo. 

 

“Eu odeio (o trabalho). Porque eu estudei não pra isso que eu to fazendo. Porque eu 

sou concursada e eu não posso perder isso.” (Entrevistado 2) 

“Porque eu tenho nível superior e não utilizo meus conhecimentos nas minhas 

funções. Não utilizam tudo o que eu posso oferecer.” (Entrevistado 6) 

 

Percebe-se então, que o sofrimento desses servidores é decorrente principalmente 

das condições de trabalho, conforme descritas anteriormente: tarefas repetitivas, 

monótonas; falta de participação nas decisões; pouco uso de suas capacidades 

intelectuais nas suas tarefas; falta de reconhecimento. 

Diante do sofrimento, o indivíduo adota uma atitude provocadora ou minimizadora na 

situação causadora de sofrimento, imposta pela organização do trabalho 

(MORRONE, 2001). De acordo com Mendes (1999), as estratégias de 

enfrentamento do sofrimento são de dois tipos: defensivas ou criativas. As 
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defensivas são utilizadas para enfrentar o sofrimento e as criativas utilizadas pelos 

trabalhadores para desenvolver o prazer.  

Para suportar o sofrimento e as pressões do trabalho, os indivíduos utilizam 

estratégias de defesas (MARTINS, 2011). As estratégias funcionam mais como 

defesas para resistir às pressões, e para o indivíduo continuar trabalhando 

(MENDES, 1999). As estratégias utilizadas pelos pesquisados para enfrentar o 

sofrimento são apenas do tipo individual e utilizadas mesmo que inconscientemente, 

para evitar o adoecimento, dessa forma, percebeu-se que os servidores utilizam 

estratégias defensivas para enfrentar o sofrimento, tais como resignação, 

acomodação diante da situação causadora de sofrimento e pelos comportamentos 

de apatia e indiferença com o trabalho, visando evitar o adoecimento. A saúde do 

trabalhador depende do equilíbrio das vivências de prazer-sofrimento e pela 

utilização de estratégias de mediação do sofrimento (MENDES, 2007). 

 

“Devido ao tempo de casa e já conhecer o funcionamento moroso que é uma 

instituição pública. Não é tudo tão imediato.” (Entrevistado 3) 

“Eu tento levar na melhor forma possível, não pode ficar mal humorada, 

reclamando.” (Entrevistado 6) 

 

Os resultados encontrados apontam poucas vivências de prazer-sofrimento, 

sobressaindo vivências de sofrimento com ênfase no fator frustração. Dificuldades 

para identificar vivências de prazer foram encontradas, dessa forma, considerou-se 

o prazer decorrente do sentimento de utilidade e pela realização de tarefas que 

consideram importantes para a sociedade. E as vivências de sofrimento são 

representadas pela falta de reconhecimento, pouca utilização da inteligência e 

criatividade e frustração pelas tarefas desenvolvidas, falta de sentido do trabalho. 

Logo, a saúde desses trabalhadores é condicionada a eficácia das estratégias de 

mediação do sofrimento utilizadas. 

Assim, a análise dos resultados apontou para 03 categorias, sintetizadas no quadro 

abaixo: 
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Categoria: “Tem dia que é bem tumultuado e tem dia que é bem parado”  

Temas: Nada para fazer                                           A estrutura de trabalho não é boa 

              Responder demanda de trabalho                 Insatisfação com o salário 

              Não participação nas decisões                    Boas relações socioprofissionais 

Verbalizações:  

- “Tem dia que você tá bem estressado e tem dia que você não tem nada pra fazer. E eu não 
gosto disso.” (Entrevistado 2) 

- “De acordo que a demanda vai chegando, a gente vai respondendo’’. (Entrevistado 5) 

- “Falta tudo. Desde papel até coisas básicas. E a estrutura não é boa em geral.” 
(Entrevistado 6) 

- Normalmente (decisão) é tomada pela chefia imediata. E eles não chegam pra perguntar 
nada pra gente não.’’  (Entrevistado 5) 

- “O clima é muito bom. As pessoas se ajudam” (Entrevistado 6) 

Categoria: “O trabalho acaba se tornando sua vida. Você acaba ficando mais 

aqui do que em qualquer outro lugar” 

Temas:  O trabalho é importante                             O trabalho dá segurança financeira 

               Integração social                                         Frustração com o trabalho 

Verbalizações:  

 “Porque você sente que ta fazendo alguma coisa. Você ta se sentindo útil.” (Entrevistado 5) 

“É uma forma de você não tá parado. Estimular seus pensamentos, seu modo de interagir 
com as pessoas, com o ambiente e aprender a lidar mais com as pessoas.” (Entrevistado 5) 

“Serve como uma forma de sustento.” (Entrevistado 7) 

“Eu to bem desestimulada, bastante. Eu não quero mais. Sentimento de sair, 
desapontamento.” (Entrevistado 2) 

Categoria: “Mais um dia de trabalho. Vamos pra mais um dia cumprir tabela.” 

Temas:   Utilidade do trabalho                                   Falta de reconhecimento 

                Apatia diante do trabalho 

Verbalizações:  

- “Eu gosto de me sentir útil’’ (Entrevistado 2) 

- “Satisfação de ter uma ocupação. É muito gratificante.” (Entrevistado 1) 

- “Deveriam reconhecer mais minhas capacidades que tenho e aproveitar com trabalhos 
melhores, porque meu trabalho é muito manual. Eu acho que deveriam aproveitar mais 
minha capacidade intelectual.” (Entrevistado 7) 

- “Falta muita coisa pra melhorar, reconhecimento, e um trabalho mais estimulador. Fazer 
coisas mais produtivas e úteis pro trabalho e pra mim’’ (Entrevistado 6) 

-“Eu tento levar na melhor forma possível, não pode ficar mal humorada, reclamando.” 
(Entrevistado 6) 

Quadro 2- Quadro sintético dos resultados 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo teve como objetivo a análise das vivências de prazer-sofrimento 

no trabalho de servidores de uma organização pública federal do poder executivo à 

luz da gestão contemporânea.  

Para atender ao objetivo principal e aos objetivos específicos, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas e individuais, que posteriormente foram analisadas e 

categorizadas, a partir da análise dos núcleos de sentidos, baseada na análise do 

conteúdo. Foram identificadas três categorias: 1) “Tem dia que é bem tumultuado e 

tem dia que é bem parado”; 2) “O trabalho acaba se tornando sua vida. Você acaba 

ficando mais aqui do que em qualquer outro lugar”; 3) “Mais um dia de trabalho. 

Vamos pra mais um dia cumprir tabela.” 

Na categoria “Tem dia que é bem tumultuado e tem dia que é bem parado”, 

referente ao contexto de trabalho, destacou-se o fato de que não há uma rotina de 

trabalho, na medida em que, há períodos de grande ociosidade, e o fato de que os 

servidores conhecem bem suas atribuições. O indivíduo pouco tem participação nas 

decisões estratégicas. As condições de trabalho foram enquadradas como 

inadequadas, pois há falta até de material básico, como o papel, baixa remuneração.  

As relações sociais e profissionais são boas e há o sentimento de fazer parte de 

uma equipe. O contexto de trabalho, dessa forma, influencia o sentido dado ao 

trabalho por esses trabalhadores. 

A categoria “O trabalho acaba se tornando sua vida. Você acaba ficando mais aqui 

do que em qualquer outro lugar”, analisou-se o sentido do trabalho para os 

servidores e o que esse trabalho representa nas suas vidas. E o resultado 

encontrado foi que o trabalho assumiu os mais diversos sentidos para os 

trabalhadores. O sentido que se dá ao trabalho é diferente para cada indivíduo, logo 

o trabalho pode servir como forma de subsistência ou até mesmo dar sentido para a 

vida do indivíduo. Essa categoria complementa a seguinte, já que o sentido dado ao 

trabalho, afeta positivamente ou negativamente a saúde dos pesquisados. 

A categoria “Mais um dia de trabalho. Vamos pra mais um dia cumprir tabela”, 

refere-se à dinâmica prazer-sofrimento no trabalho, apresentou a existência de 

vivências de prazer e vivências de sofrimento no trabalho dos servidores. As 
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vivências de prazer encontradas estão relacionadas à valorização por parte dos 

servidores de que o trabalho realizado tem utilidade pra ele mesmo e a vivência de 

prazer decorrente da realização de uma atividade que considera importante para a 

sociedade. Como vivências de sofrimento foram encontradas os sentimentos de 

frustração, falta de reconhecimento, acomodação e apatia com o trabalho e com as 

tarefas realizadas, percepção de que o trabalho não tem sentido. A categoria 

evidenciou que estratégias de mediação do sofrimento são utilizadas e criadas pelos 

servidores para enfrentar o sofrimento a que estão sujeitos no contexto de trabalho 

no qual estão inseridos. Essas estratégias são utilizadas para preservar o bem-estar 

e saúde dos indivíduos, e dessa forma, evitar o adoecimento. 

O estudo teve como problema de pesquisa responder a seguinte questão: “Quais 

são as vivências de prazer e sofrimento de trabalhadores de uma organização 

pública do poder executivo federal à luz da gestão contemporânea?”, e os objetivos 

que operacionalizaram alcançar o objetivo geral, são os seguintes: “Identificar as 

condições de trabalho e as relações socioprofissionais; “Identificar o sentido do 

trabalho para esses trabalhadores; Identificar estratégias utilizadas por esses 

trabalhadores para potencializar o prazer e para mediar o sofrimento no trabalho”. 

Para o primeiro objetivo de identificar as condições de trabalho e as relações 

socioprofissionais, os resultados encontrados apontam para condições de trabalho 

inadequadas, devido à falta de estrutura, falta de material básico de trabalho, 

insatisfação com a remuneração recebida, o que pode afetar o desempenho do 

indivíduo. As relações existentes no trabalho são consideradas boas e propícias 

para a integração social e convivência em grupo. 

O objetivo específico de identificar o sentido do trabalho, apontou para a existência 

de sentidos de trabalho diversos que impactam diretamente na saúde e no bem-

estar dos pesquisados, como: sentimento de utilidade por ter um trabalho; formador 

de identidade pessoal e social; meio de sobrevivência e até mesmo para alguns, o 

trabalho dá sentido as suas vidas. Foram encontradas a partir dos sentidos do 

trabalho, sentimentos (vivências) de prazer e de sofrimento, decorrentes de 

situações da organização do trabalho. Como vivências de prazer foram encontradas, 

os sentimentos de que o trabalho tem valor para eles próprios e o prazer decorrente 

do caráter social do trabalho ao afetar a sociedade. As vivências de sofrimentos 

encontradas se referem aos sentimentos de frustração, acomodação e apatia com o 



52 

 

 

trabalho e com as tarefas realizadas, e o sofrimento decorrente da falta de 

reconhecimento. O equilíbrio dessas vivências e a utilização de estratégias de 

mediação são vitais para a saúde dos indivíduos. 

O objetivo de identificar estratégias utilizadas por esses trabalhadores para 

potencializar o prazer e para mediar o sofrimento no trabalho, apontou para o uso de 

estratégias defensivas contra o sofrimento, de resignação e apatia diante das 

situações causadoras de sofrimento. 

A partir das falas dos trabalhadores observou- se que o reconhecimento profissional 

e salarial é importante para a satisfação e prazer no trabalho, logo a adoção e 

estabelecimento de planos de carreira, a definição e delimitação das atribuições de 

cada trabalhador, uma configuração de organização do trabalho adequada, políticas 

de reposição salarial, políticas de reconhecimento são atitudes que aumentariam o 

prazer do indivíduo, na medida em que, o prazer seria potencializado e 

consequentemente as vivências de sofrimento atuais seriam superadas, pois é 

necessário um maior investimento no trabalhador e um modelo de gestão específico 

para o setor público. 

Como agenda de pesquisa, recomenda-se que estudos sejam desenvolvidos acerca 

da temática, sejam ampliados aos trabalhadores do nível estratégico, visto que esta 

pesquisa limitou-se ao nível operacional. 

Apesar das evidentes limitações da pesquisa, devido ao fato de ser limitado a 

trabalhadores de uma única organização e apenas com trabalhadores do nível 

operacional, o presente estudo evidenciou conclusões que ampliam o conhecimento 

acerca da temática estudada e apontam as falhas, problemas que precisam ser 

consertadas ou melhor trabalhadas. 

Conclui-se que a organização do trabalho exerce influência no sentido do trabalho, 

logo, quando há falhas, distorções ou incoerências, o trabalhador é o principal 

afetado, visto que, o indivíduo experimenta vivências de sofrimento decorrentes de 

restrições advindas da organização do trabalho a que está submetido, o que pode 

levar ao adoecimento. 
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APÊNDICE 

Apêndice A –Roteiro da entrevista 

1) Como é seu dia a dia no trabalho? 

• Quais suas atribuições? Como é a organização do trabalho? Como são as relações 

sócioprofissionais? Há cumplicidade nas relações? Há participação nas decisões? 

Condições de trabalho adequadas? 

2) Enfrenta dificuldade na realização de suas tarefas? 

• Controle excessivo? Pressão excessiva? Como é o ritmo de trabalho?  

3) Quais os sentimentos relacionados com o trabalho você vivencia? 

• O que o trabalho representa pra você? Você se sente reconhecido no trabalho? O 

trabalho é importante pra você? E pros outros? Qual o sentimento ao chegar ao 

trabalho? Qual o sentimento ao sair do trabalho? Trabalhar te dá prazer? O trabalho 

te frustra? 

4) O trabalho afeta/afetou sua saúde? 

• De que forma? Como está sua saúde? O trabalho te faz sofrer? Você é feliz no 

trabalho? Você é satisfeito no trabalho? Falta algo para te satisfazer? O que é 

satisfação no trabalho? O trabalho influencia a sua vida? Você é constrangido no 

trabalho?  

 


