
2. A PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

2.1 O TRABALHO EM QUESTÃO 

 

Ao longo da história, o ser humano valoriza o trabalho a partir de 

estratégias de sobrevivência que o instigam a criar instrumentos, 

transformando e dominando a natureza. Os dados oficiais registram as 

profundas e sucessivas modificações pelas quais o trabalho passou, desde a 

pré-história até a atualidade.  

O relacionamento do homem com a natureza e com os seus 

semelhantes vem sofrendo constantes alterações, tornando-se cada vez 

mais complexo. O trabalho recebe significados diferentes de acordo com o 

momento histórico e a cultura dos povos, a exemplo dos gregos que o 

entendiam como desgraça necessária, ou necessidade dolorosa, para os 

hebreus ou, ainda, como a base e a chave da vida, para os calvinistas (Klinj, 

1998). Nesses termos,  “(...) a força de trabalho era necessária para exercer 

a profissão da melhor maneira possível, enquanto que a ociosidade era 

considerada pecaminosa” (Klinj, 1998, p.1). 

O homem adota formas para sobreviver; valendo-se da natureza, 

transforma tanto o objeto de trabalho quanto a si mesmo, por meio da 

energia que desprende através da sua força de trabalho (ibid). O trabalho 

constitui um processo de interação entre o homem e a natureza, em que a 
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matéria natural será transformada em objeto que irá atender as 

necessidades de cultura de cada época (Marx, 1985). Evidencia-se a 

diferença entre o trabalho humano, em que o homem imprime no objeto o 

projeto que ele cria em sua imaginação, e o trabalho animal, em que a ação 

é mecânica. De outro modo, sua concepção e execução podem ser 

dissociadas, ou seja, um indivíduo pode formar uma idéia e outra pessoa 

executá-la. 

A incursão do trabalho no mundo dos homens desafia o tempo da 

ciência sem fechar-se na lógica das definições; a cada época, adquire novos 

significados na interpretação de diferentes culturas, o que nos leva a 

registrar alguns pontos de vista sobre o trabalho, no sentido mesmo de 

subsidiar a compreensão dos itens subseqüentes. Assim, “o trabalho é uma 

atividade proposital orientada pela inteligência; é produto especial da 

espécie humana. Mas esta, por sua vez, é produto especial desta forma de 

trabalho” (Braverman,1980, p.52). 

Esse modo de pensar nos remete ao século XIX, no momento em 

que o socialismo era influenciado pela Igreja, cuja concepção empreendia 

trabalhar para viver. Com o trabalho, o homem poderia realizar-se 

economicamente, bem como obter outros progressos advindos deste, ou 

seja, era necessário trabalhar para viver e não somente viver para trabalhar 

(Klinj, 1998). 

Com o advento da Revolução Industrial, ocorreram grandes  

transformações no mundo do trabalho, gerando debates e causando 
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inquietudes no campo do saber. A contribuição dos estudos historiográficos 

sobre o tema trabalho foi fundamental para a reconstituição do diálogo 

necessário sobre o real interpretado. Não há dúvidas de que:  “O mundo 

está avançando para um novo século e um novo milênio, movido por 

períodos de enormes transformações sociais, econômicas e políticas (...)” 

(Magalhães,2000, p.3).  

Essas transformações determinam, de alguma forma, o modo de 

viver do homem contemporâneo, provocando novas necessidades a serem 

atendidas, tais como o reconhecimento e o prestígio social. O trabalho e as 

relações dele advindas constituem o espaço social, no qual o homem pode 

encontrar as oportunidades para atender a essas necessidades. Assim 

sendo,  

 

“Temos assistido, ao longo desses últimos séculos, 

uma grande e notável revolução material: industrial, 

científica e tecnológica, mas não assistimos a um 

progresso paralelo, nem mesmo similar, no que poderia 

ser uma revolução humana” (Moura apud Moreno, 

1991, p.19). 

 

Assim, se por um lado, a evolução do trabalho trouxe inovações 

que propiciaram a criação de bens mais requintados e a redução das cargas 

laborais, por outro, coloca em jogo o próprio sentido do trabalho humano 

(Rigoto,1994). 



 Perspectiva Teórica 11

Apesar da complexidade dessa abordagem, a própria história 

registra e interpreta as mudanças que se verificam nas relações humanas no 

trabalho. Até mesmo os discursos oficiais ressaltam a importância ímpar do 

trabalho na vida dos indivíduos, embora alguns possam estar, ainda, presos 

a si mesmos ou a outros, por força de dominação e necessidade de 

subsistência, ocorrendo assim uma distorção do real valor do trabalho 

(Zaher,1999). 

Nesse modo de pensar, ele é uma necessidade, mas, há opiniões 

divergentes quanto a considerá-lo, também, um direito do ser humano, no 

sentido literal do termo que confere a cidadania. Por meio do trabalho, o 

homem pode-se desenvolver e realizar como pessoa, principalmente , se 

considerarmos que é um “valor social que dignifica o homem, confere-lhe a 

sua essência fundamental (...)” (Klinj, 1998, p.7). 

Na busca de  um referencial que oferecesse subsídios ao nosso 

estudo, focalizamos as propostas teóricas de algumas escolas, reconhecidas 

no projeto de organização do trabalho, conforme registramos no item 

subseqüente. 

 

2.2  O RESGATE HISTÓRICO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para entender o propósito dessa busca na  história, é preciso 

remontar ao tempo das escolas científicas, bem como das teorias modernas 
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de administração e registrar os pontos fundamentais que, no seu conjunto, 

caracterizaram a organização do trabalho. No que tange sobretudo ao 

manejo do conflito no cotidiano de  trabalho, de um modo geral, os princípios 

norteadores da escolas científica ou clássica, das relações humanas e das 

teorias modernas de administração, incluindo a teoria Z, impõem relações 

hierárquicas rígidas. Deixam encoberta essa questão importante, 

principalmente  porque defendiam as técnicas de abordagem sem 

estabelecer a devida relação entre  capital e trabalho. 

Nessa  esteira, pretendemos demonstrar  a  pertinência do debate 

sobre os pontos de vista destas escolas, na busca de técnicas  para 

administrar o conflito no interior das empresas e, em particular, subsidiar a 

escolha do modelo psicodinâmico, como opção teórica no manejo do conflito 

gerado pelos sentimentos  de prazer  e sofrimento no cotidiano de trabalho. 

No seguimento da ordem estabelecida, anteriormente, cabe 

mencionar a escola científica ou clássica, que preconizou, através de seus 

principais formuladores Taylor, Fayol e Ford, um estilo de organização do 

processo produtivo formal, hierarquizado, autoritário e racional. De acordo 

com este  fundamento, a organização deveria exercer um controle rígido 

sobre o trabalho, não só no ritmo, mas na maneira única pela qual a 

atividade era desenvolvida (Cohn & Marsiglia,1994). 

Os princípios defendidos por essa escola e, principalmente, por 

Taylor, ficaram conhecidos mundialmente por taylorismo, em vista da rigidez 

das regras estabelecidas no processo de produção. Nessa linha de 
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procedimento, “Taylor procurou resolver as questões  referentes ao modo de 

controle do trabalho e do rendimento individual de cada trabalhador, em 

qualquer nível tecnológico” (Melo,1986, p.55). 

Este pensamento volta-se para racionalizar, ao máximo, as 

operações que são realizadas pelos trabalhadores, combatendo o 

desperdício, reduzindo o tempo, aumentando o ritmo de trabalho, em que 

ocorre uma separação clara entre a elaboração e a execução. A atividade 

laboral é reduzida a uma ação mecânica e repetitiva, cabendo aos gerentes 

e aos administradores a direção intelectual do trabalho (Antunes,1999). 

O taylorismo estruturou-se com atividades desenvolvidas de 

forma parcelar e fragmentada, cujo lema implica em acelerar a intensidade 

do trabalho, impor relações hierárquicas rígidas, ou seja, o homem 

controlando o homem. O trabalho humano vai-se integrando nas rotinas 

estabelecidas pelo desenvolvimento da máquina, que determina o que deve 

ser feito, como fazer e o tempo despendido para execução de cada tarefa. 

De acordo com  esses  princípios, o trabalhador é transformado 

em objeto e não em sujeito da produção; há uma separação clara entre 

trabalho intelectual e manual. A ênfase reside no aumento da produtividade 

e da lucratividade, ao mesmo  tempo que é retirado do trabalhador a sua 

autonomia e a sua criatividade, pois o que importa são as tarefas a serem 

executadas conforme determinação da administração. 

Esse modo de pensar de Taylor encontra sua base, 

principalmente, nas atividades de fabricação, deixando de analisar as 
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organizações de uma forma geral. Ele efetivou seus estudos sem se 

preocupar com a dinâmica da estrutura hierárquica e com os aspectos 

humanos que estão presentes no processo produtivo (Mendes,1994). 

Contudo, os princípios de Taylor foram desenvolvidos pelo 

francês Fayol que introduziu cinco princípios básicos na administração: 

planejamento, organização, coordenação, comando e fiscalização (Melo, 

1986). O modelo desenvolvido por Henri Fayol, na França, em 1918, ficou 

conhecido como teoria administrativa ou administração experimental, sem 

perder de  vista que sua teoria foi constituída de sua vivência prática, cujos 

princípios são marcados pela rigidez no controle do trabalho dos executores 

e do próprio trabalho dos planejadores. 

Em 1914, Henri Ford, fundador da Ford Motor Company, criou a 

primeira esteira rolante, visando aumentar a produção de carros. E em 1925 

criou uma organização que produzia quase tantos carros por dia quantos 

haviam sido fabricados em um ano inteiro (Braverman, 1980). Esse exemplo 

tem o propósito de demonstrar como o fordismo transforma o trabalhador em 

objeto e não sujeito da produção, restringe ao máximo o espaço de liberdade 

dos trabalhadores, sendo a produção controlada através dos tempos e 

movimentos. 

Outro grupo trata da organização do  trabalho, mais preocupado 

com as relações entre os trabalhadores, contrapondo as teorias postas e 

defendendo a idéia que alia produção e satisfação.  
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Ao citar a escola de relações humanas, interessa-nos destacar 

Elton Mayo, para quem o trabalhador necessita encontrar na organização da 

produção, situações que favoreçam a cooperação e sua integração. 

Preocupando-se com os sentimentos das pessoas no cotidiano de trabalho, 

Mayo ressalta o conflito e a necessidade psicológica do homem de sentir-se 

como parte de um grupo social. Com isso, propõe novas idéias, em defesa 

da cooperação como forma de promover o bem-estar social (Cohn & 

Marsiglia, 1994). 

É importante sublinhar que os seguidores dessa escola 

preocupam-se com as relações humanas, como algo separado de todo um 

processo que envolve o contexto maior. Nesse sentido, desconsideram que 

o conflito entre empregador e empregado, entre empregado e seu chefe, é 

conseqüência da oposição de interesses entre o capital e o trabalho. 

Contudo, as relações humanas começam a despertar o interesse 

da sociedade civil. As discussões, alicerçadas nas teorias modernas da  

administração, tomam novo rumo em termos da organização do processo 

produtivo, tanto que na busca do aumento da produtividade, acredita-se que 

os trabalhadores produzirão mais se os conflitos forem eliminados no interior 

das empresas. 

Assim, as teorias modernas da administração configuram-se 

basicamente, nos pontos de vista estruturalista e comportamental, bem 

como na abordagem sociotécnica, enfocando o trabalhador como um 

indivíduo que, além das necessidades básicas, tem também as 
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psicossociais. Admitem essas teorias que há conflito entre o capital e o 

trabalho, mas que, se bem administrado pode até ser positivo. E propõem a 

utilização de técnicas para desenvolver a motivação no trabalho, a 

descentralização nas decisões, a delegação de autoridade, a consulta e a 

participação dos trabalhadores (Cohn & Marsiglia, 1994). 

Mesmo com o avanço destas teorias, nota-se uma perda 

crescente do controle dos trabalhadores sobre o processo e a organização 

do trabalho, principalmente, com a automatização, a exemplo do 

desenvolvimento das formas computadorizadas para controlar o processo de 

trabalho. Os aspectos psicológicos do trabalhador são negligenciados pelas 

escolas clássicas, ao passo que a racionalização do trabalho, o controle 

hierárquico e a divisão entre trabalho manual e intelectual são enfatizados 

nessas escolas. 

Nos anos 60, surge, no Japão, um novo modelo de organização 

do trabalho, que ficou conhecido como toyotismo ou, ainda, como teoria Z. 

As suas bases pressupõem polivalência dos trabalhadores, produtos 

diferenciados, responsabilidade com o mercado e uma estrutura 

organizacional que permita mudanças e inovações constantes (Mendes, 

1994). 

Em outros termos, inovar a organização do trabalho significa 

entender o trabalhador como um indivíduo polivalente, qualificado e com 

capacidade de participação. Para isso, deve existir uma flexibilização 

organizacional, em que  reorganizar o trabalho, reduzir os níveis hierárquicos 
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e controlar a qualidade dos produtos constitui a base para o 

desenvolvimento deste novo modelo. 

A experiência japonesa tem elementos bem diferentes do modelo 

taylorista, embora não meça esforços para alcançar elevados índices de 

produtividade, ou seja, 

 

“(...) o toyotismo está permitindo que o trabalhador seja 

muito explorado, pois intensifica o trabalho, 

sobrecarregando ao máximo cada operário. Este tem 

que ser muito rápido, deve reduzir todos os ‘tempos 

mortos’, deve cumprir as novas tarefas, como o 

controle de qualidade ou a manutenção corrente das 

máquinas. O trabalhador não tem mais um minuto para 

si” (Gounet,1999, p.8). 

 

O toyotismo diminui os salários e degrada a proteção social nas 

fábricas, apoiando-se na terceirização. Esta traz malefícios, visto que as 

condições sociais são piores que em uma grande unidade de produção, em 

que os trabalhadores podem-se organizar e ser capazes de conseguir 

algumas vantagens através da luta. O toyotismo divide os trabalhadores por 

completo, inclusive se pensarmos no contrato de trabalho circunstancial. 

Essas dimensões podem ser exemplificadas pela pratica de uma montadora, 

em que os trabalhadores podem ser alocados em firmas menores. Desse 

modo, 10 mil operários podem participar na execução de um automóvel, no 
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entanto, apenas 2 mil são empregados de uma montadora. Os contratos de 

trabalho são cada vez mais diferenciados, ou seja, alguns trabalhadores são 

temporários e outros de caráter permanente (Gounet, 1999). 

De uma maneira geral, a sociedade tem recebido muito bem o 

discurso do toyotismo, inclusive, pela sua divulgação. Alguns, ao interpretar 

essa mensagem atribuíram ao processo de trabalho uma nova relação, mais 

justa e mais humana, entre capital e trabalho. Outros apostaram nessa 

proposta como a resolução mágica para atuar nos conflitos que sempre 

estiveram presentes na relação entre o capital e o trabalho. 

É muito difícil resumir um pensamento, principalmente, quando o  

tema  envolve o sistema social, político e econômico vigente. Contudo, ao 

abordar as tendências teóricas que fundamentam, ao longo da história, as 

relações no processo de trabalho, vale observar que o avanço do 

capitalismo, provoca crises que agravam o contexto em que se insere o 

trabalhador. Nesse círculo  vicioso, os empresários tentam buscar, às custas 

do trabalhador, os lucros que perdem e, para atingir seus propósitos, 

introduzem métodos como o toyotismo no intuito de reduzir a capacidade de 

resistência coletiva dos operários. 

Essas teorias vêm sendo implantadas nas montadoras brasileiras, 

apesar dos debates empreendidos em prol da necessidade de avaliar as 

condições objetivas e subjetivas do trabalhador no processo produtivo As 

reflexões indicam as intenções que existem nas entrelinhas do discurso que 

prega a participação e a democracia, ou seja, o esforço incessante do 
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consenso, harmonizando os interesses individuais e organizacionais 

(Lima,1996). No Brasil, há tendências inspiradas no método do toyotismo 

que atinge os operários desse setor, seguindo, além disso, as inclinações 

gerais do capitalismo (Gounet, 1999). 

Assinalamos que a história, mesmo privilegiando os discursos 

oficiais, que deslocam o político para o âmbito do Estado, acaba por revelar 

a existência dos outros espaços políticos, como o das experiências comuns 

e do reconhecimento mútuo, vivenciados pelos trabalhadores em cada 

situação posta no seu cotidiano laboral, no contexto capitalista. 

 

2.3  A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NO CONTEXTO CAPITALISTA 

 

Os modelos de organização de trabalho influenciam diretamente 

no processo de saúde e doença do trabalhador, quer em seus aspectos 

físicos, quer nos psicológicos e psicossomáticos. 

Buscando compreender melhor a organização do trabalho 

docente em uma universidade pública estadual, passaremos a descrever as 

idéias básicas da divisão do trabalho na sociedade, entendendo que a 

mesma influencia o trabalho cotidiano dos docentes. 

Na década de 1980, nos países onde o capitalismo estava 

avançado, o mundo do trabalho sofreu modificações radicais, gerando uma 
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crise econômica e social sem precedentes, porquanto não atingiu só a sua 

materialidade, mas refletiu, também, na sua subjetividade (Antunes,1995). 

Esse mesmo período registrou um grande salto tecnológico, em 

virtude da automação, robótica e microeletrônica haverem-se espalhadas no 

mundo fabril, introduzindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e 

produção do capital (ibid). A partir desse momento, intensificaram-se as 

buscas por novos padrões para aumentar a produtividade e novas formas de 

adequação da produção de acordo com a lógica do mercado. A década de 

80, em questão, ficou conhecida como a das inovações capitalistas da 

flexibilização da produção. Contudo 

 

“(...) é a década do neoliberalismo, que deixou clara a 

situação de debilidade do mundo do trabalho. 

Instaurou-se um novo patamar de desemprego 

estrutural e proliferação do trabalho precário nos 

principais países capitalistas” (Alves,2000, p.18). 

 

Esse estudioso expõe, ainda, a extensão das conseqüências 

desse processo, quando faz reflexões sobre os anos 90, dominado por um 

sistema capitalista selvagem, capaz de produzir novas direções de 

desigualdade. Há uma expansão da insegurança no trabalho em diversos 

níveis, no emprego, na renda e na contratação. 
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Para encaminhar essa discussão mais condizente com a proposta 

de nosso estudo, vale ressaltar que a trilha aberta pelo capitalismo nas 

décadas de 80 e 90 requer um resgate da história da organização do 

trabalho a partir da Revolução Industrial. Ou seja, ao fazermos este recorte, 

percebemos que essa influência apresenta-se num círculo vicioso, pois o 

que impulsionou o capitalismo foi esta revolução.  

A Revolução Industrial ocorreu em duas fases, sendo a primeira 

compreendida entre 1760–1850, marcada por transformações tecnológicas e 

sociais, promovidas, principalmente, pela descoberta da máquina a vapor, 

impondo um novo rumo ao trabalho humano. A segunda, entre 1850 e 1900, 

caracterizou-se pela expansão da maquinaria em outros países da Europa, 

como Bélgica, França e Alemanha e, mais tardiamente, nos Estados Unidos, 

Ásia e Japão. 

Essas duas fases colaboraram com o crescimento do capitalismo, 

mas somente no século XX, após a Primeira Guerra Mundial é que ocorreu a 

implantação definitiva da indústria mecanizada, da produção automatizada e 

do uso da energia elétrica, substituindo, definitivamente, a energia a vapor. 

Esse passo é o que privilegia mudanças radicais nas relações entre capital e 

trabalho na sociedade capitalista brasileira, que determinam o processo de 

trabalho. 

O momento é propício para avançar nesta proposta, com base no 

pensamento marxista, no intuito de desvendar a prática social desse 

processo. Esclarecemos, entretanto, que a realização desse corte analítico 
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não é casual, mas eminentemente metodológico. Implica registrar três 

momentos bem distintos que caracterizam o processo de trabalho, no modo 

de produção capitalista (Marx,1975). 

O primeiro é caracterizado pela cooperação simples, ou seja, o 

trabalhador executa várias tarefas, que se assemelham às do artesão e para 

isso utiliza suas próprias ferramentas. Neste, está mantida a unidade entre a 

concepção e a execução do trabalho. 

O segundo momento é representado pela manufatura que traz 

pontos parecidos com a cooperação simples. A grande diferença reside na 

nova divisão do trabalho em tarefas parcializadas, ou seja, várias atividades 

são desenvolvidas por distintos trabalhadores, o que, consequentemente, 

acarreta a separação entre a concepção e a execução do trabalho. Este 

passa a ser organizado coletivamente por alguns trabalhadores, os quais 

têm a responsabilidade de fazer com que outros o executem. 

Por fim, o terceiro constitui-se da maquinaria, ou seja, a máquina 

substitui as ferramentas artesanais. A divisão do trabalho é acentuada, 

ocorrendo, cada vez mais, a separação entre o processo de concepção e a 

sua execução. 

Explicitando esta dinâmica é possível relacionar as análises que 

subsidiam as ações no terreno da prática pois implica em reconhecer que: “A 

Revolução Industrial é, essencialmente, revolução dos instrumentos de 

trabalho, o surgimento de fenômenos mecânicos” (Codo et al.,1994, p.146). 
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O que antes era conseguido através da força humana ao 

manusear os instrumentos de trabalho, é substituído pela máquina, ou seja, 

a máquina-ferramenta realiza as mesmas operações que o trabalhador fazia 

antes com ferramentas semelhantes. O processo de trabalho passa a 

prescindir da habilidade do trabalhador para dar forma ao objeto de trabalho, 

e, assim, basta apenas ter habilidades para manejar o equipamento. 

Podemos, ainda, pensar num quarto momento do processo de 

trabalho no modo de produção capitalista que é apontada por Freyssenet 

apud Cohn & Marsiglia (1994) como sendo a automação, entendida como 

 

“Uma técnica de organização e de realização do 

trabalho, onde os métodos de manipulação e 

tratamento das matérias-primas, bem como o controle 

na fabricação referente ao funcionamento das 

máquinas e o condicionamento do produto acabado, 

integram-se num único sistema permitindo o máximo 

de economia do trabalho físico e intelectual do homem” 

(Lunardi Filho,1995, p.14). 

 

Contudo, o processo de trabalho na automação não é 

simplesmente um avanço ou uma mecanização simplista; é uma situação 

em que o trabalhador perde o controle sobre o seu próprio trabalho. Assim 

sendo:  
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“A mecanização tendia a substituir a força física e a 

habilidade manual do homem, a automação sem deixar 

de progredir neste sentido, tende também a substituir 

uma grande parcela das operações intelectuais do 

trabalho, como por exemplo, as operações referentes 

as avaliações sensíveis, ao cálculo, ao controle e à 

previsão” (Garaudy, 1970, p.50). 

 

Nesse sentido, é pertinente abordar o advento do computador, 

pois implica que se reconheça a complexidade da realidade tecnológica, 

hoje como um fator limitante do conhecimento que sobre ela se produz. Ele 

é portador de uma racionalidade específica, que impulsiona novas formas de 

estrutura e modos de funcionamento da sociedade. No caso das escolas e 

das universidades, o computador está criando o triângulo 

professor/aluno/máquina, que poderá acabar com as paredes da instituição 

escolar (Benakouche,1985). Assim 

 

“(...) com a expansão da informática, a sociedade será 

mais e mais remodelada. A informática imprime novos 

rumos tecnológicos, industriais, econômicos, sociais e 

culturais à sociedade, ou seja, ela é uma definição de 

sociedade” (ibid, p.16). 

 

Nesses termos, ganha importância a particularização da análise 

sobre o trabalho do docente, já que é nesse setor que se vêm processando, 
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com maior intensidade, as mudanças que se pretende estudar. Em outras 

palavras, é nesse local que se definem e redefinem muitas das questões 

postas na sociedade, em que as categorias processo, organização laboral e 

relações do trabalho afloram em seu movimento, considerando-se, portanto, 

em uma situação privilegiada para a compreensão das transformações. 

Sabendo que o processo de trabalho docente não é altamente 

objetivado como o fabril e na intenção de contribuir para o entendimento do 

contexto acadêmico frente à outra realidade de trabalho, acompanhamos a 

proposição que sugere “uma análise do trabalho docente que considere as 

propriedades básicas em conjunto, articuladas, e não em elementos 

separados para uma posterior associação mecânica e externa” (Vygotski 

apud Basso, 1998, p.2) e, ainda, afirma que 

 

“O trabalho docente, concebido como uma unidade, é 

considerado em sua totalidade que não se reduz à 

soma das partes, mas sim em suas relações 

essenciais, em seus elementos articulados, 

responsáveis pela sua natureza, sua produção e seu 

desenvolvimento. A análise do trabalho docente, assim 

compreendido, pressupõe o exame das relações entre 

as condições subjetivas – formação do professor – e as 

condições objetivas, entendidas como as condições 

efetivas de trabalho, englobando desde a organização 

prática – participação no planejamento escolar, 

preparação de aulas, etc. – até  a remuneração do 

professor” (Basso, 1998, p.2). 
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A influência da automatização do trabalho e do avanço 

tecnológico e científico reflete-se no trabalho de pesquisa e extensão, bem 

como no processo de ensino e aprendizagem e vem se expandido 

rapidamente, criando a necessidade do professor dominar uma série de 

técnicas e de equipamentos que passam a ser utilizados no cotidiano da 

universidade. 

A microeletrônica e a informática atingiram, primeiramente, os 

profissionais qualificados. Se tomarmos como base, os fatos registrados em 

outros momentos da história, é possível perceber que esses avanços 

tecnológicos podem colocar os trabalhadores na defensiva, pois passam a 

se defrontar com algo desconhecido e até amedrontador. “O efeito 

psicológico, num primeiro momento, implica em recuo, expectativa e 

impotência. Essas transformações criam uma perda real do conteúdo do 

trabalho, confundindo e tornando mais difícil o desenvolvimento de uma 

consciência mais crítica sobre o fenômeno em curso” (Borges, 2001, p.56). 

A influência direta no trabalho qualificado, pode ser retratada 

através do caso do desenho de uma casa, para cuja execução o projetista, 

no sistema tradicional, precisava-se de dois dias. Hoje, com o computador, 

essa operação pode ser realizada em duas horas. Isso pode significar que o 

capital passa a deter maior controle, também, em setores que não só a 

indústria (ibid). 
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Assim, percebemos que a divisão do trabalho não se restringe ao 

setor produtivo do mundo capitalista, mas repercute também, dentro do setor 

de serviços e dentro deste, nas escolas e universidades. 

 

2.4  A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NO CONTEXTO ACADÊMICO 

 

Para que a produtividade fosse sempre aumentando, a 

organização do trabalho passou a ser objeto de estudos, em diferentes 

áreas. Surgem e são aperfeiçoadas as técnicas organizacionais que vão 

interferir diretamente nas relações sociais, ou seja, as técnicas de 

planejamento, coordenação e organização, entre outras, que determinam  o 

crescimento  da produção, como foco principal  no processo  organizacional. 

Sabe-se que o homem trabalha para satisfazer suas 

necessidades, para sobreviver, o que envolve, ainda, sustentar sua família, 

buscar status, reconhecimento e qualidade de vida. Nesse sentido, assume 

o seu direito, como cidadão, de produzir e receber pela sua produção, 

embora este trabalho possa assumir facetas ora de prazer, ora de 

sofrimento. 

No Brasil, entre as profissões em que os riscos ocupacionais 

parecem ser menos visíveis, como, por exemplo, na dos professores, ainda, 

é incipiente a produção científica que avalia as repercussões deste trabalho, 

na saúde do corpo e da mente dos profissionais dessas áreas. Basta 
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recorrer aos registros oficiais e verificar que diferentes estudiosos, ao 

abordarem este tema, fundamentam-se em bibliografia originária de outros 

países, onde há uma maior preocupação com a saúde dos professores 

(Silvany Neto et al.,1998). 

Autores como Dejours (1986); Seligman-Silva (1994) e Zanelli 

apud Haddad (1998), relatam que os indivíduos que se encontram  

satisfeitos, sem ansiedade e sem medo em seus locais de trabalho, 

encontram significado na atividade que exercem e apresentam atitudes mais 

positivas para “encarar” a vida. Dessa forma, o trabalho no contexto 

acadêmico, ao assumir características prazerosas, refletirá em benefícios 

diretos para professores, alunos e, de modo indireto, para a sociedade, 

graças a profissionais mais preparados. 

Para melhor compreender a organização do trabalho 

desenvolvido no curso de Enfermagem, sentimos necessidade de fazer um 

resgate da trajetória das universidades e registrar um pouco dessa lógica 

organizacional.  

O trabalho desenvolvido no âmago da universidade exerce um 

papel social de importância ímpar, pois o sistema social, político, econômico 

e cultural que determina as alterações na sociedade, interage no âmbito da 

educação e, portanto, no  papel da universidade. Ou seja, de acordo com 

cada época, cada momento histórico envolve novas funções e formas 

culturais, provocando transformações. A universidade é, assim, 

constantemente solicitada a enfrentar novos desafios e mudanças. 
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Ao longo da história, muitas universidades consolidaram-se, 

algumas surgiram e desapareceram rapidamente e outras ressurgiram. No 

passado, as universidades sofriam interferências diretas dos papas, reis e 

príncipes, que lhes ditavam as regras, ou seja, desenvolviam-nas ou 

suprimiam-nas, segundo seus interesses políticos (Rossato,1998). 

Na Idade Média, a partir do século XII, a universidade é 

efetivamente criada e institucionalizada. Em sua fase áurea, organiza-se 

atuante no modelo corporativo em torno da catedral e abarca vários 

domínios do setor, como o Direito Romano, o Canônico e as Artes. Em seus 

estudos, Trindade (1999) cita a Teologia em Paris, o Direito em Bolonha e a 

Medicina em Montepellier, destacando-os como os três campos de formação 

que marcaram a gênese das universidades medievais, bem como os 

privilégios que os estudantes, professores e clérigos desfrutavam, entre os 

quais a proteção contra a prisão injusta, a permissão para morar em 

segurança e o direito de interromper os estudos. 

O modelo medieval de instituição universitária possuía os 

seguintes elementos básicos para a organização do trabalho: a formação 

voltada para o teológico-jurídico que tinha como finalidade atender uma 

organização corporativa em seu significado medieval e a preservação de sua 

autonomia em relação ao poder político e à Igreja (ibid). 

São características marcantes do processo de trabalho das 

universidades medievais o caráter conservador, as aulas orais, os cursos 

longos de Teologia, a defesa de tese ao final do estudo e o regime de 
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internato, embora “(...) a tônicas nas universidades medievais era o saber 

como um fim em si mesmo, o saber desinteressado” (Consolaro,2000, p.27). 

De acordo com a história, se, por um lado, as universidades 

medievais eram consideradas desligadas do mundo e presas a um saber 

desinteressado, por outro, os registros demonstram que exerceram papel 

preponderante ao construir e consolidar a cristandade. Sob a tutela do papa, 

formaram-se os especialistas em Filosofia, Teologia, Direito Civil ou 

Canônico que constituíram  os quadros que sustentaram a Igreja. O 

compromisso social destas universidades só aconteceu pela via do ensino 

(Fagundes, 1993). 

Na Idade Medieval, o século XIII foi chamado o “século das 

universidades”, devido a uma grande expansão dessas instituições. Elas 

passam a ser constituídas com normas para ensinar, principalmente as 

verdades da fé. Na metade desse século foi instituído o doutorado (Rossato, 

1998). 

As universidades medievais apresentavam alguns elementos 

comuns de organização do trabalho, tais como: licença de ensinar para 

todos os cristãos, atribuições de grau, privilégios reconhecidos aos 

estudantes, ensino de grandes questões de forma oral, uniformidade de 

organização (estatuto próprio), métodos propícios, caráter internacional, 

autonomia (emancipavam-se cedo da Igreja), o que lhes assegurava a 

liberdade acadêmica (Rossato, 1998). No início, a remuneração dos 
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professores era de responsabilidade dos alunos, depois passou a ser dos 

reitores. 

O período medieval foi o de maior homogeneidade; a ordem 

social que presidiu a Idade Média, também direcionou a organização do 

trabalho da universidade (ibid). 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, ocorreu uma verdadeira revolução 

intelectual e as concepções, crenças e algumas certezas modificaram-se 

rapidamente. Por exemplo: a terra até então era imóvel e o centro do mundo; 

aconteceu a reforma protestante e o papa perdeu a sua hegemonia, não só 

pela divisão do cristianismo, como, também, pelo crescente poder dos reis. 

As universidades não ficaram imunes a todos esses 

acontecimentos, sofreram mudanças desde o conteúdo até a organização do 

trabalho e a distribuição do poder, pois “(...) surgem novos saberes, novas 

formas, novos senhores” (Rossato, 1998, p.42). 

Durante a transição dos séculos XVII e XVIII são criadas as 

academias científicas, intensificando-se a profissionalização das ciências; 

com isso surge a necessidade de sua introdução nas universidades, por 

meio das pesquisas. 

No decorrer desses séculos, ocorre a expansão do poder real, da 

afirmação do Estado Nacional e da expansão ultramarina. A universidade, 

forçosamente, deixa seu padrão tradicional teológico-jurídico-filosófico e 
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abre-se ao humanismo e às ciências, realizando uma verdadeira transição 

para os padrões da universidade moderna do século XIX. 

Duas revoluções marcavam a história da universidade no século 

XIX: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A primeira, trouxe 

conseqüências para o processo de trabalho nestas instituições; em 15 de 

setembro de 1793, as universidades francesas foram abolidas e acusadas 

de serem representantes da aristocracia (Rossato, 1998). 

Somente com Napoleão é que foi criada a chamada Universidade 

Imperial, em que havia um corpo docente responsável pelo ensino público 

em todo o Império. O Estado tinha o monopólio do ensino superior e os 

objetivos de formar pessoas que lhe fossem necessárias; a função era 

transmitir uma ideologia de acordo com os seus interesses. 

Essa universidade obedecia a um único mestre e era submissa a 

uma severa disciplina; os docentes não tinham autonomia e deviam jurar 

obediência aos estatutos e regulamentos universitários. A Revolução 

Francesa e Napoleão contribuíram, então,  para desarticular e desativar as 

universidades (ibid). 

No século XIX, na Alemanha, a Universidade de Berlim, foi 

fundada com o papel de formar o espírito, preparar as condições para 

compreender as ciências e desenvolvê-las. O idealizador desta universidade 

foi Humboldt e, em sua concepção, ela deveria simbolizar uma nova época, 

em que o professor teria liberdade de ensinar e aprender. Assim, o processo 

de trabalho dos que ensinavam já começava a ter um outro caráter. 
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O ensino e a pesquisa não tinham um fim em si, mas eram 

ferramentas para conseguir o desenvolvimento das ciências. O modelo 

alemão foi-se disseminando para a Europa, Estados Unidos, Rússia e 

Japão; valorizava extraordinariamente a pesquisa, preconizando tanto sua 

elaboração e aplicação no contexto da universidade, como o seu vínculo 

com o ensino, que deveria ser uma ação complementar. Nesse contexto, a 

Universidade de Berlim tornou-se uma referência na história, principalmente 

por suas idéias liberais e propostas de integração entre o ensino e a 

pesquisa (Consolaro,2000). 

Ainda no que se refere às revoluções que marcaram a história das 

universidade, no século XIX, passemos à Revolução Industrial, que teve 

início no século XVIII, com grandes reflexos nos modos de produção 

capitalista. Surge a necessidade de especializações e técnicas que se 

adaptassem à nova divisão social e, assim, o processo de trabalho das 

universidades vai-se adequando aos processos de desenvolvimento 

econômico e social, de acordo com as características de cada país. Nesse 

contexto 

 

“(...) o que se observa na história, é que as 

universidades, tenderam, estruturalmente, a servir aos 

interesses das classes dominantes e dos grupos 

dirigentes. A ampliação e a diversificação do 

compromisso da universidade só ocorreram em 

determinadas circunstâncias, mediante as pressões e 

reivindicações daqueles setores preocupados ou 
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comprometidos com a democratização da sociedade e 

com a socialização dos bens produzidos na 

universidade” (Fagundes, 1993, p.22). 

 

Esse registro aponta um longo período de mudanças estruturais, 

bem como fornecem os argumentos para a compreensão dos papéis que 

vêm sendo assumidos pela universidade. Podemos então notar que a 

passagem da universidade medieval para a chamada universidade moderna 

não aconteceu repentinamente. Na metade do século XX, o ensino superior 

tornou-se uma instituição central para as sociedades, influenciadas direta ou 

indiretamente pela Europa, constituindo-se, naquele momento 

 

“(...) no lugar de inovação científica, social e mesmo 

política, uma vez que nele são preparados os quadros 

do futuro. Logo, ele se tenha suspeito a todos os 

regimes autoritários ou ditatoriais que querem modelar 

rigidamente as hierarquias sociais e os movimentos 

intelectuais. De forma mais global, a maioria das 

grandes transformações das sociedades do século XX 

é anunciada ou preparada em seu seio” (Charle & 

Verger,1996, p.124-25). 

 

Hoje, a missão da universidade é bem maior do que a de 

formação ou produção de bons profissionais; ela é a principal responsável 
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pela geração e organização do conhecimento e pela preservação da cultura 

(Consolaro, 2000). 

No Brasil, somente com a República é que o ensino superior 

consegue um impulso significativo; no período de 1891 a 1910, foram 

criadas 27 escolas superiores e algumas, hoje, são universidades. Em 1920, 

é criada no Rio de Janeiro a primeira universidade, chamada de 

Universidade do Rio de Janeiro. Nas décadas de 30, 40 e 50, a sociedade 

passa por um processo de radicalização em termos ideológicos, políticos, 

econômicos e sociais. A universidade constitui-se um espaço de liberdade, 

onde alunos e  professores lutavam pela sua democratização, igualdade de 

direitos e maior acesso à universidade. 

De 1964 em diante, com o poder nas mãos dos militares, a área 

educacional é atingida diretamente. Houve uma expansão do ensino do 1º e 

2º graus e com isso ocorreu uma grande procura pelas universidades. Outro 

fator relevante nesse processo decorreu do número significativo de 

empresas que declararam falência, ocorrendo a busca das universidades 

pela classe média, para obtenção de um diploma e maior oportunidade de 

emprego. Fica evidenciada a função da universidade, nesta época, como 

uma alternativa da classe média para encontrar saídas da crise que se 

instalava.  

Foi muito difundida a Teoria do Capital Humano, a qual defende a 

tese de que o maior investimento que uma pessoa pode fazer é qualificar-se, 
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capacitar-se. A educação é vista, então, como uma forma de ascensão 

social (Rossato, 1998). 

No final da década de 80 e parte da década de 90 o ritmo de 

expansão de criação de universidades públicas brasileiras é muito pequeno, 

porém há uma política de abertura de instituições particulares de ensino 

superior. 

Visto sobre este aspecto, Dal Ri (2001) constata que a rede de 

ensino superior hoje é predominantemente privada, contrariamente ao que 

ocorria no final da década de 50; isso se deve à política traçada e 

implementada pelo Estado, que vem  legitimando este procedimento, através 

de autorizações e reconhecimento do processo de privatização do ensino 

superior. 

O governo tem incentivado a criação das universidades privadas, 

do que resulta a proliferação cada vez maior do ensino como mercadoria. 

Em 1999, foram matriculados nas universidade particulares 223 mil novos 

estudantes, ou 16,90% a mais do que no ano anterior. Das 124 instituições 

criadas em 99, mais de 95% são particulares, equivalendo a uma proporção  

de 35% das vagas oferecidas no ensino superior público e 65% nas 

particulares, enquanto que em 1998 essa proporção era 38% para 62%, 

crescendo, ainda mais, esta diferença em 2002 (A questão... 2002). Este 

dado também nos leva a refletir sobre o impacto no processo de trabalho 

dentro das universidades, já que missão, objetivos, formas de financiamento 

e sustentação nas públicas e nas privadas é bastante diferenciado. 
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Portanto, enquanto a universidade evoluiu consideravelmente no 

século XX, atingindo o mundo globalmente, suas funções e diferenças 

acentuaram-se, de acordo com cada país, região e regime político (Rossato, 

1998). Ou seja, nesse processo de evolução, considerados os momentos 

históricos, observamos que, inicialmente, as universidades tinham como 

objetivo formar a elite aristocrática e de mérito, depois os filhos da 

burguesia, depois os filhos da classe média e, com isso, adaptavam-se de 

acordo com as circunstancias (Consolaro, 2000). 

Na atual conjuntura, as finalidades básicas das universidades são 

o ensino, a pesquisa e a extensão (Wanderley,1999). Através da unidade 

entre estes três pilares autônomos, porém dependentes entre si, as 

universidades vão exercendo suas finalidades para construir o conhecimento 

científico, (re)orientando o senso comum e criando um novo saber (Minguili, 

1996). 

Nesse sentido, surge uma reflexão diferenciada sobre a 

importância das atividades de ensino, pesquisa e extensão na formação dos 

indivíduos. O ensino, deve preparar cidadãos competentes e 

compromissados, que saibam, possam e queiram atuar em prol da 

sociedade. Associado à pesquisa e à extensão, é entendido como ponto de 

chegada ou de partida na construção do conhecimento (Vieira,1996). 

Nessa trajetória, a história se repete, embora com outra 

roupagem. No momento, algumas universidades valorizam mais o docente 

pesquisador do que aquele que ensina. A pesquisa tem sempre destaque 
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em relação ao ensino, que permanece em segundo plano e a extensão é, 

ainda, considerada apenas como prestação de serviços. Faz-se necessário 

buscar em sala de aula a integração das atividades de ensino às de 

pesquisa e extensão (ibid). 

O ensino, nas universidades, deve atender às necessidades do 

mercado de trabalho, na medida de suas possibilidades, sem que isto 

coloque em risco o processo de p rodução de conhecimentos. Assim 

 

“O conhecimento nasceu com a humanidade que é, em 

alguns milênios, anterior ao modo de produção 

capitalista, por isto sobreviverá a ele. O ensino na 

universidade não deve atender somente as 

necessidades do mercado, haja vista que esta atitude 

subordinaria a produção e a transmissão de 

conhecimentos às leis da mercadorias” (Almeida, 1996, 

p.11). 

 

Autores como Ribeiro (1978) e Guimarães (1997) apontam a 

atividade extensionista como uma forma de proporcionar uma gama de 

serviços à comunidade, na busca de melhorias de condições de vida e como 

disseminadora do conhecimento produzido pela universidade. De acordo 

com este pensamento 
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“A extensão é uma via para a universidade transferir ao 

conjunto social o que ela tem de mais consolidado, em 

termos de ensino e pesquisa. Os bons projetos de 

extensão estão calcados em bons projetos de pesquisa 

e atividades de ensino” (Marcovitich,1998, p.35). 

 

A extensão deve ser um elo de ligação entre a universidade e a 

sociedade e não uma atividade rotineira ou simplesmente prestadora de 

serviços. Do mesmo modo, a pesquisa, em nível acadêmico, deve 

representar a oportunidade de conhecimento sem fronteira, pois explica de 

onde estamos vindo e para onde estamos indo (Marcovitich, 1998). Dessa 

forma, 

 

“(...) a pesquisa no ensino superior não deve ser 

realizada apenas para o prestígio da universidade ou 

por questões econômicas mas para que seja renovado 

e desenvolvido o ensino, a aprendizagem, bem como a 

disseminação do conhecimento” (Fusaro,1999, p.65-

66). 

 

Através da pesquisa, o docente e os alunos poderão compreender 

a realidade e querer superá-la, mediante a descoberta do novo. Para isso, 

faz-se necessário ser sensível ao outro e às coisas do mundo; estar aberto 
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às pessoas e coisas exteriores e querer, para si e para a coletividade, a 

felicidade de viver bem num mundo natural e social (Minguili, 1996). 

Para que cumpram com suas finalidades de ensino, pesquisa e 

extensão, as universidades devem ter um trabalho organizado. Na 

comunidade universitária brasileira três segmentos organizam esse trabalho: 

os funcionários docentes e os não-docentes, bem como os alunos. É através 

desta organização que a universidade estrutura-se e desenvolve o seu 

processo de trabalho. 

De uma maneira geral, os docentes ingressam na universidade 

pública, através de concursos ou processos seletivos, abertos pelos 

departamentos universitários. A carreira dos professores universitários, com 

algumas exceções, obedece à seguinte ordem de qualificação: auxiliar de 

ensino, assistente (com mestrado), adjunto (com doutorado), titular; algumas 

acrescentam a livre docência (Consolaro, 2000). No Brasil, com a reforma 

pós-68, a concepção e os métodos modernos constituíram os critérios 

adotados; houve uma integração das funções e da estrutura, que resultou no 

estabelecimento de uma administração central em que se busca uma 

organicidade das unidades universitárias, ou dos centros universitários, a 

partir dos departamentos dos diferentes cursos (Wanderley, 1999). Apesar 

dos departamentos usufruírem de uma certa autonomia, as grandes 

decisões ainda são concentradas nos órgãos da administração superior, 

sendo um desses o Conselho Universitário, responsável pela tomada  de 

decisões máximas dentro das universidades.  
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Um dos órgãos de relevância é o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, responsável por coordenar e supervisionar essas três funções da 

universidade. Quando não há resolução no nível deste órgão, encaminha-se, 

tudo o mais então, ao Conselho Universitário. 

Outro órgão fundamental nas universidades é a Reitoria, cujo 

docente reitor representa o líder intelectual, administrativo e moral da 

comunidade acadêmica, e o perfil de cada reitor pode determinar uma 

prática, ou mais democrática ou mais autoritária (Consolaro, 2000). Os 

reitores, na grande maioria das universidades, tanto federais como 

estaduais, são eleitos pela comunidade universitária, no entanto, são 

enviadas listas sêxtuplas aos governadores no caso das estaduais e ao 

Presidente da República no caso das federais, para que esses os escolham 

com base nessas listas. 

Na estrutura das universidades, desde a relação dos professores 

com os alunos, dos chefes de departamentos e coordenadores de curso com 

seus professores, dos diretores dos centros com os representantes dos 

departamentos, dos órgãos superiores com os de nível subordinado e da 

reitoria com a universidade como um todo, o que se tem visto, com raras 

exceções, são processos dominantes de hierarquização e de burocratização 

(Wanderley,1999). Sendo assim 

 

“No processo de centralização administrativa, quer seja 

do secretário da educação, ciência e tecnologia ou pelo 
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magnífico reitor, significa a aplicação de um conceito 

pessoal e restrito de educação. Este modelo 

centralizado está tão arraigado em nossa sociedade 

que é chamado de clássico” (Consolaro,2000, p.259). 

 

Uma política que dê mais autonomia e poder aos departamentos 

combaterá os processos de centralização e burocratização que têm 

prejudicado o desenvolvimento de nossas universidades (Oliven, 1989). 

Desburocratizar significa atingir resultados concretos, por meio de 

instrumentos que permitam à universidade poder inovar e promover 

mudanças. Ela não pode ser sufocada com rotinas que amedrontem os 

docentes (Marcovitich, 1998). Nesse caso 

 

“(...) a estrutura extremamente organizada, precisa e 

fechada, com competências decisórias, funções e 

composições definidas em estatutos e outros 

instrumentos normativos e reguladores, só expressa 

um sistema fortemente coordenado e controlado por 

uma série de instâncias superpostas, no qual a 

inovação não encontra muitos espaços” (Morosini, 

1997, p.102). 

 

O papel social da universidade ou do ensino superior é buscar 

caminhos que consolidem projetos pedagógicos coerentes com as 
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exigências impostas pelos avanços técnicos e científicos, ou seja, preparar 

profissionais tecnicamente capazes de cumprirem os desafios da 

modernidade, sem perder de vista as perspectivas de uma educação que 

atenda as demandas sociais da população, possibilitando assim uma 

realidade mais igualitária e humana. Assim, o papel essencial da 

universidade está na produção de valores humanos e na formação de 

consciência para a construção da civilização humana (Consolaro, 2000). 

 

2.5  A INFLUÊNCIA DA ESCOLA DEJOURIANA SOBRE O TRABALHO DOCENTE 

 

Com base nas propostas teóricas das escolas reconhecidas no 

projeto de organização do trabalho, conforme registrado no item 1.2, 

anterior, é possível perceber que os métodos clássicos de organização do 

trabalho resultaram em sérias conseqüências para a saúde mental dos 

trabalhadores. Nenhum deles trata a organização do trabalho como um 

processo dinâmico, que envolve a subjetividade dos trabalhadores, cuja 

preocupação volta-se para a saúde mental e não apenas para a saúde do 

corpo, entendida como saúde física. 

Nesse sentido, entender que as relações humanas nas empresas 

são determinadas pela organização do trabalho significa compreender que, 

nos modelos organizacionais, os aspectos subjetivos do trabalhador são 
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relevantes, o que permite perceber a relação entre homem e trabalho na 

perspectiva da psicodinâmica. 

Nesses termos, a psicodinâmica do trabalho configura-se como a 

análise da dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pelo confronto do 

sujeito com a realidade do trabalho (Dejours apud Seligmann-Silva, 1994a). 

Compreende a ligação entre homem e trabalho como recurso de produção 

de significações psíquicas e de construção de relações sociais, em que há 

uma mediação entre o psíquico e o social, o particular e o coletivo (Mendes 

& Abrahão,1996). Desse modo, 

 

“Fazer uma incursão sobre processo e organização do 

trabalho permite esclarecer que o trabalho em si não é 

nocivo e perigoso, como se intrinsecamente possuísse 

esses atributos. Ao contrário o que o torna nocivo e 

perigoso é exatamente a forma como ele está 

organizado pelo próprio homem” (Cohn & Marsiglia, 

1994, p.71). 

 

O trabalho do docente é tido como uma atividade, em que este 

profissional possui certa autonomia para gerenciar a sua forma de 

organização. Entretanto, os procedimentos adotados para efetivá-la 

desconsideram as questões da subjetividade dos docentes, individual  e/ou 

coletivamente, podendo assim desencadear sofrimento no trabalho. Visando 

subsidiar o estudo de maneira subjetiva, recorremos “a psicodinâmica do 
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trabalho que estuda as vinculações entre o sofrimento mental e a 

organização do trabalho” (Selligmann-Silva,1994a, p.54-55). 

Considerar a organização do trabalho docente na perspectiva da 

psicodinâmica é compreender que este trabalho envolve uma relação entre 

homem e trabalho e, portanto, as significações psíquicas de cada docente 

confrontadas com a realidade do cotidiano.  

Nesse confronto estabelecem-se as relações sociais mediadas 

pelos sentimentos de prazer e sofrimento na construção do trabalho coletivo. 

Assim, por si só, o trabalho pode ser fonte de prazer ou de sofrimento, 

podendo a sua forma de organização ser modificada, trazendo benefícios na 

vivência do prazer e do sofrimento. 

Nos anos 70, na França, surgem estudos sobre as condições 

psicológicas do trabalho, suas conseqüências sobre a saúde dos 

trabalhadores e o impacto da realidade exterior sobre o indivíduo (Selligman-

Silva, 1994b). 

Nos estudos das relações entre saúde mental e trabalho, há um 

destaque para a escola da Psicologia do Trabalho, que se edificou a partir 

das idéias e das pesquisas de Christophe Dejours. Inicialmente, ele 

desenvolveu seus estudos nas dinâmicas realizadas em situações de 

trabalho, percebendo que elas conduziam ora ao prazer, ora ao sofrimento. 

Depois ampliou seus estudos, no momento em que deixou de se preocupar 

somente em identificar doenças mentais relacionadas às profissões ou às 
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situações de trabalho, para voltar-se, também, ao processo que envolve tais 

relações.  

Essa passagem resulta em uma nova abordagem, que assume a 

denominação de Psicodinâmica do Trabalho (Selligmann-Silva, 1994b). O 

citado pesquisador redireciona seus interesses com relação não só a saúde 

mental dos trabalhadores, desde sua origem, como também às 

transformações do sofrimento mental vinculadas à organização do trabalho, 

abrindo espaços para que sejam considerados os aspectos subjetivos do 

trabalhador.  Nessa perspectiva, o completo bem-estar de saúde não existe, 

pois “(...) a saúde é antes de tudo um fim, um objetivo a ser atingido, não se 

trata de um estado de bem-estar, mas de um estado do qual procuramos 

nos aproximar(...)” (Dejours,1986, p.8). 

Esta nova concepção pressupõe  hábitos emocionais do indivíduo 

no mundo do trabalho, os quais se encontram relacionadas com os padrões 

de comportamento que interagem com o desempenho do trabalhador. Dessa 

maneira, 

 

“(...) o processo saúde-doença do trabalhador é 

resultado da complexa e dinâmica interação das 

condições gerais de vida, das relações de trabalho, do 

processo de trabalho e do controle que os próprios 

trabalhadores colocam em ação para interferirem nas 

suas próprias condições de vida e trabalho” (Haag & 

Lopes, 2001, p.6). 
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O comportamento humano  é equipado com a racionalidade  que  

tem um conteúdo social bem definido. Quanto mais racionalmente o 

indivíduo se comporta e quanto mais amorosamente se dedica ao seu 

trabalho racionalizado, tanto mais ele sucumbe aos aspectos frustrantes 

dessa racionalidade. Acaba perdendo a habilidade de abstrair da forma 

especial em que a racionalidade se cumpre, e desacredita de suas 

potencialidades não realizadas. 

Os princípios da psicodinâmica transcendem os padrões que 

relacionam  a ordem observável das coisas, a racionalidade do aparato 

institucional e da liberdade. Visam relacionar os aspectos subjetivos do 

indivíduo com o trabalho, principalmente, a medida que as relações 

humanas nas empresas ou instituições são influenciadas pela maneira como 

está organizado o trabalho. Dessa forma, 

 

“A organização do trabalho é um processo que envolve 

as atividades do trabalhador e as relações 

socioprofissionais com os pares e com a hierarquia 

concretizada numa determinada estrutura 

organizacional”  (Mendes,1995, p.56). 

 

Esse processo retrata, por  um lado, a importância ímpar do 

trabalho na vida e, portanto, na saúde dos indivíduos e, por outro, a 

preocupação com a organização laboral, isto é, a divisão das tarefas, o 
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conteúdo das mesmas, a divisão dos homens para obedecer à divisão do 

trabalho e o quanto isto se torna responsável pelo sofrimento mental dos 

trabalhadores (Dejours, 1986). Ou seja, 

 

“(...) a organização do trabalho é, de certa forma, a 

vontade de outro. Ela é, primeiramente, a divisão do 

trabalho e sua repartição entre os trabalhadores, isto é, 

a divisão de homens: a organização do trabalho recorta 

assim, de uma só vez, o conteúdo da tarefa e as 

relações humanas de trabalho” (Dejours,1994, p.26-

27). 

 

Seguindo, ainda, este raciocínio, as pressões do trabalho que 

desestabilizam o equilíbrio psíquico e a saúde mental aos quais estão 

diretamente relacionadas a organização laboral e as condições de trabalho, 

é que prejudicam a saúde do corpo dos trabalhadores (Dejurs, 1988). 

Quando não é mais possível o arranjo da organização do trabalho 

pelo trabalhador, a relação conflitual do aparelho psíquico, a tarefa é 

bloqueada, ocorrendo um acúmulo de energia pulsional, que, por sua vez, 

não acha descarga no ato do trabalho e vai acumular-se no aparelho 

psíquico, resultando em um sentimento de desprazer, tensão, ansiedade. 

Assim, quando a relação entre homem e trabalho encontra 

obstáculos, provoca sofrimento de ordem mental no trabalhador. Quando a 
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organização permite ao trabalhador buscar formas de adaptar-se a ela, 

principalmente, no sentido de aumentar sua autonomia individual, bem como 

de obter condições de liberdade de negociação das regras impostas pelo 

trabalho, ela aumenta as possibilidades deste indivíduo identificar as causas 

do sofrimento para que possa evitá-las, minimizá-las ou eliminá-las. 

A busca do prazer no trabalho e a fuga do desprazer são um 

desejo do trabalhador, em oposição às exigências feitas na organização do 

trabalho, de onde provém o sofrimento que transforma o trabalho, muitas 

vezes, em uma necessidade puramente de sobrevivência (Mendes, 1994). 

Desse modo, uma condição para obter prazer no trabalho  ocorre 

quando a  organização torna-se flexível, permitindo ao trabalhador uma 

forma de empregar as aptidões psicomotoras, psicossensoriais e psíquicas 

(Dejours, 1994a). Ao permitir que o indivíduo leve em conta as suas 

aptidões, há, também, uma diminuição de sua carga psíquica e um equilíbrio 

na carga  fatigante do trabalho.  

O trabalho pode ser patogênico, mas pode também ser fonte de 

prazer e contribuir de maneira original para a luta, a conquista e a defesa da 

saúde (Hirata,1989). O estudo, demonstra que 

 

“O trabalho pode ser fonte de prazer e, mesmo 

mediador da saúde, em sua luta contra o sofrimento, às 

vezes o sujeito elabora situações originais, favoráveis 

tanto a produção quanto à sua saúde. Tal forma de 
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sofrimento foi denominada de sofrimento criativo; 

quando, ao contrário, o sujeito chega a soluções 

desfavoráveis, essa forma de sofrimento caracteriza-se 

como sofrimento patogênico” (Lunardi Filho & Mazzili, 

1996, p. 64). 

 

De acordo com este pensamento, o sofrimento no trabalho, 

quando é insuportável, é considerado patológico. Já aquele que é 

suportável, em que o indivíduo passa por situações difíceis, porém não 

chega a desequilibrar-se mentalmente, pode ser um elemento estruturador 

na vida do homem (Dejours, 1994b). Afirma  

 

“(...) numa abordagem inovadora, esse estudioso 

defende a idéia de que o trabalho não deveria mais ser 

reduzido apenas às pressões físicas, químicas, 

biológicas e até mesmo psicossensoriais e cognitivas 

do posto de trabalho reunidas, normalmente, sob a 

denominação de ‘condições de trabalho’. Faz-se 

necessário, levar em consideração a dimensão 

organizacional, isto é, a divisão das tarefas e as 

relações de produção” (ibid, p.47).  

 

Na concepção de Hirata (1989), de acordo com cada tipo de 

organização do trabalho, o trabalhador vai criar procedimentos de defesas, 

que podem ser coletivas ou individuais e têm como finalidade encontrar 
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diferentes formas para enfrentar o sofrimento e, sobretudo, o medo que 

resulta do trabalho. 

Há uma concordância entre as idéias desses estudiosos, que  

trilham caminhos diferentes para demonstrar procedimentos, em que o 

sofrimento suscita o aparecimento de estratégias defensivas. Assim, “(...) 

essas defesas levam à modificação, transformação e, em geral, à 

eufemização da percepção que os trabalhadores têm da realidade que os 

faz sofrer” (Dejours & Abdoucheli, 1994b, p.128). 

As suas pesquisas registram, ainda, que “(...)as estratégias 

funcionam como um retorno da relação subjetiva com as pressões 

patogênicas, os trabalhadores colocam-se na posição de agentes ativos de 

um desafio (...)” (ibid). No entanto, esta operação é estritamente mental, pois 

ela não modifica aquilo que é real, ou seja, não muda a pressão patogênica. 

Entendemos, então, que prazer e sofrimento constituem-se 

experiências subjetivas. Entretanto, os sujeitos, ao experimentarem um 

único sofrimento podem ser capazes de unir esforços e desenvolver 

estratégias defensivas comuns. 

Relativo a isso, vale ressaltar que estas estratégias funcionam 

como regras e, como tais, pressupõem um consenso ou um acordo 

compartilhado. A diferença entre um mecanismo de defesa individual e 

coletivo é que o primeiro está interiorizado, o que significa que permanece 

mesmo sem a presença física de outros. Já a estratégia de defesa coletiva 

não tem suporte, a não ser por meio do consenso; dessa maneira depende 
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de condições externas (Dejours & Abdoucheli, 1994b). As estratégias 

coletivas têm um papel essencial na estruturação dos trabalhos coletivos, na 

sua estabilização e coesão. Esse  papel  implica, também, modificar a 

percepção da realidade, colocando em  risco todo o processo, visto que 

 

“Há casos em que a estratégia defensiva torna-se, ela, 

tão preciosa para os trabalhadores que ao se 

esforçarem para enfrentar as pressões psicológicas do 

trabalho acabam por transformar esta estratégia em um 

objetivo em si mesma” (Dejours & Abdoucheli, 1994b, 

p.130). 

 

A utilização de estratégias defensivas é necessária para evitar a 

doença mental que, se desencadeada, pode trazer prejuízos para o 

processo produtivo. Há risco, inclusive, do mesmo ser paralisado se os 

trabalhadores não utilizarem tais defesas (Dejours apud Mendes,1994). 

Estas estratégias são fundamentais para a continuação do 

trabalho, bem como para uma real adaptação às pressões, e podem evitar a 

loucura, mas em contrapartida podem contribuir para estabilizar a relação 

subjetiva com a organização do trabalho, no estado em que ela se encontra 

e alimenta uma resistência à mudança (Dejours & Abdoucheli, 1994b). 

Assim, podemos inferir a importância do processo participativo no 

encaminhamento das estratégias a serem utilizadas pelo quadro de 
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trabalhadores que se sintam lesados, em termos subjetivos ou objetivos. 

Nesse caso, 

 

“A defesa coletiva exige a participação de todos os 

trabalhadores sem exceção e exerce um poder de 

exclusão e de seleção em relação àqueles que 

resistem às regras de conduta implicadas pela defesa 

coletiva” (Hirata, 1989, p.98). 

 

Assim sendo, a defesa pode colaborar para unir os trabalhadores 

e o grupo de trabalho, com o objetivo de diminuir o sofrimento. Quando as 

defesas contra o sofrimento funcionam adequadamente, acabam por 

dominá-lo eficazmente. No entanto, quando esse equilíbrio não ocorre, as 

defesas podem produzir uma espécie de insensibilidade ao sofrimento que 

passa a não ser mais percebido, conscientemente, pelos trabalhadores. 

Dessa maneira, elas contribuem para estabilização da situação e passam a 

prejudicar os esforços necessários para repensar e transformar a relação 

com o trabalho. Passam a agir no sentido de uma resistência à mudança, 

com tendências à alienação no trabalho (Hirata, 1989). 

Com base nesse raciocínio, apenas os trabalhadores que 

desenvolvem seus trabalhos organizados e de forma coletiva é que poderão 

ser beneficiados pelo mecanismo das estratégias defensivas coletivas 

(Dejours & Abdoucheli, 1994b). 
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Os trabalhadores constróem verdadeiras “regras de trabalho” ou 

de “ofício” que não estão de acordo com a organização do trabalho oficial. 

Essas regras são produzidas pelo coletivo de trabalho e dão lugar aos 

conflitos e arbitragens que atrapalham a evolução das relações sociais 

laborais e vão impactar a organização técnica do trabalho (ibid). 

O trabalhador, sob controle rígido, acaba encontrando saídas, 

truques e/ou manobras para lidar com as atividades que são repetitivas e 

monótonas. São os chamados mecanismos de defesa frente a um conflito 

difícil  de resolver. Nessas circunstâncias,  

 

“(...) para evitar a violência da organização do trabalho, 

em alguns casos, os trabalhadores usam como 

mecanismo de defesa a estratégia de uma aceleração 

coletiva dos operários da linha de produção de tal 

modo que dois ou três operários do começo da linha 

conseguem deixar seu posto durante alguns minutos 

que eles usam ao seu bel prazer” (Dejours,1988, p.41).  

 

Isso funciona como uma alternativa para a proteção da saúde 

mental do trabalhador. O trabalho, quando segue os princípios da 

organização científica, leva o trabalhador a desenvolver duas fontes de 

sofrimento: a primeira é a ausência de conteúdo significativo da tarefa, o que 

lhe dá a sensação de inutilidade e desqualificação; a segunda está 

diretamente relacionada a uma relação desarmoniosa entre o conteúdo 
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ergonômico do trabalho e a estrutura da personalidade, podendo trazer 

sofrimento de ordem mental e não física, pela impossibilidade de uma 

descarga psíquica. 

Para Dejours (1994a), o prazer no trabalho resulta da descarga de 

energia psíquica que a tarefa autoriza, o que corresponde a uma diminuição 

da carga psíquica laboral. O sofrimento começa quando a energia pulsional 

não encontra uma forma de descarga no exercício do trabalho, acumulando-

se no aparelho psíquico. Consequentemente, 

 

“Os processos psíquicos mobilizados pelos sujeitos na 

invenção, imaginação, criatividade, ajustamentos etc..., 

podem ser ligados a uma forma específica de 

inteligência, que é denominada de inteligência 

astuciosa (...)” (Dejours & Abdoucheli, 1994b, p.133) 

 

Esta denominação prende-se a uma regulamentação feita, 

anteriormente, pela organização oficial do trabalho, com atributos para 

resolver necessidades do labor. Procura atender aos objetivos com 

procedimentos mais eficazes, deixando de utilizar, apenas, os modos 

operatórios prescritos (Dejours & Abdoucheli, 1994b). 

Desse modo, trata-se de um agir astucioso direcionado para 

atenuar o sofrimento , mas também, para promover o prazer. A astúcia é 
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despertada no sujeito, quando ele tem um encontro com a real situação do 

trabalho e quando a tarefa tem para ele  um objetivo.  

 

“O sujeito, na impossibilidade de elaborar, nas 

organizações, condições favoráveis, não se beneficia 

do trabalho para dominar o sofrimento e transformá-lo 

em criatividade” (Lunardi Filho, 1995, p.35). 

 

O exercício deste tipo de inteligência, requer condições 

particulares entre o teatro real do trabalho e/ou o teatro interno dos 

fantasmas e da história singular. Tais condições são aquelas das mudanças 

de objetivos da pulsão no processo de sublimação, que ocorre no campo 

social e, principalmente, no campo laboral sempre relacionado às aspirações 

narcisistas e animada pela parte perversa da sexualidade (Dejours & 

Abdoucheli, 1994b). 

Em outros termos, as condições psicoafetivas são denominadas 

de ressonância simbólica entre o teatro da situação atual e teatro interno 

herdado do passado. A sublimação consiste em tornar o campo social e 

aqui, em particular, o campo do trabalho, um teatro onde é permitido 

representar, ou seja, colocar em cena as pulsões (desejos) que não 

puderam encontrar na sexualidade condições próprias para se concretizar. 

Em assim sendo, o trabalho torna-se o mediador entre o inconsciente e o 

campo social (Hirata, 1989).  
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Em muitas situações, o trabalho é capaz de oferecer uma solução 

favorável ao desejo, podendo tornar-se, inclusive, um instrumento para a 

conquista do equilíbrio psíquico e da saúde mental. Quando isso ocorre, 

podemos  entender, por  um lado, que  se trata de um “trabalho estruturado” 

(Hirata,1989) e, por outro, de  circunstâncias do  meio que giram em torno do 

ato de  sublimar, entendido como 

 

“O processo pelo qual um impulso é modificado de 

forma a ser expresso de conformidade com as 

demandas do meio. É um processo inconsciente, não 

existe repressão pois, ao deparar com a rejeição pela 

consciência, o impulso é desviado para canais 

socialmente aceitos”  (D’Andrea,1984, p.25). 

 

Para uma compreensão mais efetiva dessa linha de raciocínio, em 

vista das situações que envolvem a vivência de cada pessoa, capazes de 

provocar sentimentos diversos diante de um mesmo problema, apropriamo-

nos das palavras deste autor para citar seu exemplo como reflexão desse 

processo. Com este propósito, sublinhamos que o desejo infantil de uma 

criança em brincar com fezes, ao  mesmo tempo que, normalmente, é 

repudiado pelos pais, pode ser transformado e ganhar expressão na 

atividade sublimada de um escultor. Assim, “a situação de trabalho pode 

propiciar um reencontro do indivíduo com o sofrimento vivenciado em um 

determinado momento da relação com seus pais” (Mendes,1994, p.14). 
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Dejours apud Mendes (1994) parece concordar com este 

encaminhamento, pois, segundo ele, este tipo de situação, mesmo que de 

modo inconsciente, provoca uma transformação da realidade infantil 

pregressa para a realidade atual do trabalho, por meio de mecanismos 

psicológicos inconscientes de transferência e projeção dos trabalhadores 

com relação à organização, colegas e conteúdo das atividades. 

Quando ocorrer a compatibilidade entre o conteúdo das tarefas do 

trabalhador com os seus desejos inconscientes, a energia pulsional será 

sublimada, trazendo prazer aos trabalhadores (Mendes,1994). Assim sendo, 

 

“(...) a sublimação, é a mediação única entre o 

consciente individual e o campo social; é um processo 

que absorve e transforma pulsões e a falta de soluções 

sublimatórias podem gerar perversões, violência 

compulsiva, psicoses, somatização e toxicomanias” 

(Hirata,1989, p.103). 

 

O trabalho e a sublimação surgem, então, como operadores 

fundamentais da saúde mental e, muito freqüentemente, o entrave do jogo 

sublimatório não é o resultado da incapacidade psíquica do sujeito, tanto 

quanto da ausência das condições organizacionais necessárias ao 

estabelecimento da ressonância simbólica (Lunardi Filho, 1995). 
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Quando o trabalhador estiver impossibilitado de elaborar essas 

condições favoráveis nas organizações, não se beneficiará do trabalho para 

conter o sofrimento ou amenizá-lo e transformá-lo em criatividade. Em outros 

termos, quando o sofrimento pode ser transformado em criatividade, traz 

uma contribuição que beneficia a identidade e aumenta a resistência do 

sujeito frente ao risco de desestabilização psíquica e somática, configuram-

se o trabalho mediador para a saúde. Se ocorrer o contrário, o trabalho 

funciona como mediador da desestabilização e fragilidade da saúde. 

O prazer no trabalho acaba sendo, assim, um produto do 

sofrimento, pois se, por um lado os trabalhadores buscam lutar contra ele, 

por outro, deixam de buscar situações que não causem sofrimento 

chegando, até, a detestá-las. Enfrentam, sem vacilar, as dificuldades e 

adversidades provenientes das situações de trabalho. Buscam desafios 

porque a realidade do trabalho é um terreno favorável para jogar e re-jogar 

com o sofrimento, na esperança que esse desempenho termine em 

descobertas e em criações socialmente úteis (ibid). 

Nas organizações, o manejo dos conflitos pode-se tornar uma 

tarefa  mais acessível, à medida que os administradores tiverem esta 

percepção, ou seja, quando gerentes, chefes. coordenadores, entre outros, 

entenderem que não se trata de eliminar o sofrimento do trabalho, mas, sim, 

de criar situações para que os trabalhadores possam administrá-lo, 

beneficiando-se a si próprios e, também, a produtividade. 
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Para que o sofrimento possa ser transformado em iniciativa e em 

mobilização criativa, torna-se necessário o uso da palavra, em um espaço 

onde a discussão, as perplexidades e opiniões tornem-se públicas. Isso não 

quer dizer que os trabalhadores e suas chefias não necessitem de organizar 

o trabalho, pois o fato de usar a palavra não significa deixar de lado o 

referencial comum formado pela organização necessária ao mesmo. 

Este fato é confirmado em estudos em que o uso da iniciativa, da 

criatividade e da possibilidade de se expressar, pode ser uma forma de 

prazer no trabalho (Ferreira & Mendes, 2001). 

Isso posto, valemo-nos dessas idéias para inferir que a 

construção de uma proposta curricular, tal como está acontecendo no curso 

de graduação em Enfermagem da UEL, traz muitas mudanças de 

paradigmas e da própria organização do trabalho. Sob o nosso ponto de 

vista, esta proposta só é viável pela sua característica coletiva, implicando 

em discussões e debates, ocasiões em que os conflitos e dificuldades são 

expostos, tendo em vista, conforme visto anteriormente, a necessidade de 

um espaço em que a discussão, as perplexidades e opiniões tornam-se 

públicas. Neste espaço é que crescem as iniciativas, a criatividade e a 

possibilidade de realização dos desejos. 

Por fim, queremos ressaltar o nosso propósito em discorrer sobre  

estas questões que estão postas no cotidiano das enfermeiras docentes, 

trabalhando todo este referencial com os dados coletados, a partir das 

informações sobre os conflitos e dificuldades expostas nesse espaço de 
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organização do trabalho. Assim, buscando atingir os objetivos desta 

pesquisa, passamos a delinear os passos  metodológicos  de nosso estudo. 


