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Resumo

Este estudo integra o eixo temático de Saúde e Trabalho, em especial lida com as questões
que envolvem o prazer e sofrimento no trabalho. Caracteriza-se como um estudo de caso
realizado em organizações não-governamentais - ONGs que teve como objetivo investigar a
dinâmica do prazer e sofrimento em trabalhadores inseridos em ONGs, com base na
Psicodinâmica do Trabalho. Como objetivo específico pretendeu-se caracterizar o contexto de
trabalho nessas instituições, descrever as vivências de prazer e sofrimento dos trabalhadores,
bem como identificar as estratégias de mediação do sofrimento. Esta investigação adotou
estratégias metodológicas de natureza qualitativa e de caráter descritivo.  Para tanto, foram
pesquisadas três organizações em cidades diferentes: Salvador, Brasília e Recife, as quais
fazem parte de uma mesma rede social, com objetivos e missões semelhantes. Realizaram-se
entrevistas semi-estruturadas, individuais e coletiva, com um total de dezenove trabalhadores.
Após as transcrições das entrevistas, foram obtidas as expressões chaves, as idéias centrais e a
ancoragem, formando então o discurso do sujeito coletivo, método de análise qualitativa
utilizado. Como resultado, observa-se que as ONGs pesquisadas diferem entre si quanto ao
momento de atuação, isto é, a ONG “C” encontra-se em um período de ausência de projetos
que reduziu significativamente os recursos para sua atuação. A ONG “A” e “B” estão em
plena atividade. Entende-se que a organização de trabalho, em todos os casos, obedece ao
financiamento  externo.  O ritmo,  as  exigências,  o  modo de  funcionamento,  a  contratação  de
pessoal e o pagamento dos salários estão diretamente ligados ao financiamento dos projetos
cujos prazos são temporários e os recursos limitados. As ONGs “A” e “B” possuíam um ritmo
intenso de trabalho, com diversidade de tarefas e um quadro de pessoal enxuto, outra
característica comum entre esse tipo de instituição. Esse quadro organizacional é responsável
pelo aparecimento de algumas fontes de sofrimento tais como: o volume e a diversidade das
tarefas, exigências de múltiplas habilidades, insegurança, desgaste, sentimento de trabalho
dobrado pela luta por recursos antes e execução do projeto depois. Por outro lado, o sentido e
a natureza do trabalho, as relações sociais no ambiente organizacional, o reconhecimento e a
realização pelo desempenho são fatores que possibilitam a vivência do prazer. É possível
afirmar que as ONGs investigadas são ambientes que propiciam o uso das estratégias de
mediação pelos trabalhadores, entre essas, a racionalização e a mobilização subjetiva.
Destaca-se que o sentido do trabalho, a flexibilidade da organização do trabalho, a
coletividade, o reconhecimento e a realização favorecem a eficácia dessas estratégias. Este
estudo contribui com uma sistematização do conceito de saúde e das abordagens teóricas no
campo da saúde mental no trabalho e, sobretudo com um melhor entendimento a respeito da
dinâmica do prazer e sofrimento de trabalhadores em organizações não-governamentais.
Contudo, é válido salientar que tais contribuições não se esgotam aqui, porque se tornam
necessários mais estudos a respeito do trabalho em contexto de organizações não-
governamentais, visto o crescimento de sua importância econômica e social.

Palavras-chave: prazer, sofrimento, organização não-governamental
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Abstract

Pleasure and afflictions of non-governamental organizations workers: a case study

This is a descriptive and qualitative case study of non-governamental organizations – NGOs
which had the purpose to investigate the dynamics of pleasure and afflictions of workers who
are into non-governamental organizations, based on Psychodynamic of work. As specific
purpose, It was intended to characterize the working context in NGOs, describe the pleasure
and afflictions of the workers, as well as identify the strategies to mediate the afflictions. So
three organizations were surveyed in different cities: Salvador, Brasília and Recife, which are
part of the same social network, with the same goals and missions. It was done semi-structured,
individual and collective interviews with a total of 19 workers. After the transcripts of the
interviews, key words, the central ideas and links were obtained, promoting a discourse on the
collective subject, a method of qualitative analysis used.  As a result, it is observed that the
NGOs surveyed differ as to the time of operation, the NGO "C" is in a period of "season of
projects" that significantly reduced the number of workers and the tasks due to lack of projects.
It is known that the work organization, in all cases, obey to external financing. The NGOs “A”
and “B” are in full activity.  The pace, the demands, the operation, the hiring of staff and
payment of wages are directly linked to financing of projects whose deadlines are temporary
and resources limited. The NGO "A" and "B" had an intense rate of work, diversity of tasks and
a reduced staff, another common characteristic of this type of institution.  This organizational
framework is responsible for the emergence of some sources of afflictions such as the volume
and variety of tasks, demands for multiple skills, insecurity, burn-out, feeling of working hard
in order to get resourses and implementing the project on, among others. Moreover, the
meaning and nature of work, social relations in the organizational environment, recognition and
achievement for a good performance are factors that enable the experience of pleasure. It is
possible to assert that the studied NGOs' environments provide strategies for the use of
mediation by the workers, such as the rationalization and  subjective mobilization. It is a fact
that the meaning of working, flexibility of the work organization, collective, recognition and
the self-satisfaction promote the efficacy of these strategies. This study contributes to a
systematization of the concept of health and theoretical approaches in mental health at work,
especially with a better understanding about the dynamics of pleasure and afflictions of
workers in non-governmental organizations. However, it is valid to emphasize that such
contributions do not end here, because more discussions about the work in the context of non-
governmental organizations are constantly needed.

Key Words: pleasure, afflictions, non-governamental organization.
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1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos houve um crescente interesse pela análise do trabalho e suas relações

com o processo de saúde/doença mental. As pesquisas nessa temática analisam os diversos

contextos de trabalho e categorias profissionais sob a ótica de variadas abordagens teóricas.

No Brasil, há estudos em indústrias como, por exemplo, de calçados (Navarro, 2003), no setor

têxtil (D'acri, 2003) e no setor metalúrgico (Araújo & Oliveira, 2006). Outros estudos focam a

saúde de professores, como os de Carlotto (2002), Araújo, Silvany Neto, Reis, Dutra, Azi, e

Alves (2003), Gasparini, Barreto e Assunção (2005). A equipe de saúde em hospitais também

vem sendo investigada por Nogueira Martins (2003), Nascimento Sobrinho, Carvalho,

Bonfim, Cirino e Ferreira (2006), Elias e Navarro (2006).

Um aspecto relevante diz respeito às temáticas desenvolvidas na área que ressaltam os

aspectos do sofrimento e do adoecimento no trabalho. Fala-se da doença para retratar a saúde,

mas não discute sobre a saúde em si. Em Sato (2003) talvez se possa encontrar uma

explicação para tal fato. A autora sublinha que “os problemas de saúde no trabalho continuam

a serem observados quando há falta de sintonia entre os contextos de trabalho e as pessoas”

(p.46).

Essa falta de sintonia tem levado a 30% dos trabalhadores serem acometidos dos

chamados “transtornos mentais menores” (a presença de sintomas como irritabilidade, fadiga,

insônia, dificuldade de concentração, esquecimento, ansiedade e queixas somáticas, entre

outros) e cerca de 5 a 10% de “transtornos mentais graves” (transtornos incapacitantes, como

a esquizofrenia, por exemplo) (Jacques, 2003). Contudo, a relação saúde e trabalho não se

torna problemática somente quando firmado o diagnóstico de transtorno, porque a fase da
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2

conclusão diagnóstica, em si, envolve importante complexidade e possivelmente maior

gravidade. Dessa forma, antes de se chegar à doença, precisa-se definir com clareza sobre o

que de fato é saúde. Torna-se importante não apenas estabelecer quadros psicopatológicos

relacionados ao trabalho, senão, compreender a dinâmica intersubjetiva inserida nos contextos

organizacionais, a fim de entender a preservação da saúde ou o desencadeamento da doença e,

sobretudo, os fatores que propiciam prazer e sofrimento aos trabalhadores.

A Psicodinâmica do Trabalho atenta à normalidade e à condição saudável dos sujeitos,

mesmo que a normalidade não signifique ausência de sofrimento, mas que este sofrimento

poderá vir a ser criativo e inerente ao processo de trabalho, contribuindo, em certa medida,

para aumentar a produtividade. Além disso, enfatiza a existência do prazer no contexto

laboral, o qual se insere na dinâmica do reconhecimento e na identidade do sujeito. Dessa

forma, a Psicodinâmica do Trabalho trata-se do referencial adotado por seu delineamento

teórico-metodológico que permite entender a subjetividade e os processos intersubjetivos

gerados a partir da organização do trabalho, com o foco na vivência, concomitante, de prazer

e sofrimento.

Este estudo escolheu o contexto das organizações não-governamentais - ONGs.

Observa-se um crescimento dessas organizações e de trabalhadores nesse setor, entretanto,

sem o devido acompanhamento de pesquisas que possibilitem entender melhor esse ambiente

laboral.  Dados  levantados  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  junto

com  o  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (IPEA)  indicam  que  o  número  dessas

organizações cresceu 157% entre 1996 e 2002, e, como conseqüência, empregou três vezes

mais pessoas que o setor público no Brasil. Já em 2002 funcionavam 275.895 ONGs, com

cerca de 1,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada e mais 14 milhões de voluntários

regulares e trabalhadores não registrados. (Ferreira, 2005).
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3

Os estudos atuais sobre ONGs focalizam motivação e identidade dos trabalhadores

(Coelho, 2000; Mascarenhas & Zambaldi, 2002), sobretudo de voluntários. Estudos

brasileiros (Oliveira Junior & Ferraz, 2007, Teodósio & Resende, 1999; Bose, 2004)

investigaram as práticas de gestão dessas organizações, sobressaltando seleção de pessoal e os

motivos de ingresso, permanência e desligamento dos empregados. Porém, percebe-se uma

lacuna quando se volta para pesquisas acerca da subjetividade dos trabalhadores nesse

contexto. A tese desenvolvida por Sampaio (2004) relacionou a motivação e cultura em

organização do terceiro setor, perpassando ainda pelo prazer e sofrimento dos voluntários

conforme a abordagem da Psicodinâmica do Trabalho. Os participantes eram voluntários da

terceira idade e de ideologia espírita, sendo esses fatores um limite para generalização dos

resultados  do  estudo,  abrindo  espaço  para  investigação  sobre  o  prazer  e  sofrimento  dos

trabalhadores contratados em ONGs.

As  ONGs,  para  as  quais  o  lucro  não  é  o  resultado  final,  despertam  o  interesse  para

pesquisa por apresentarem objetivos diferentes da lógica do mercado capitalista, o que nos

leva a pensar que estas diferenças também possam se refletir na organização do trabalho.

Contudo, isto não significa dizer que essas instituições sejam modelos de saúde ou de prazer,

ou ainda que nelas não exista sofrimento inerente ao exercício do trabalho. Mas que, se

houver diferenças na organização do trabalho haverá diferenças no modo de subjetivação,

podendo conduzir a vivências distintas de prazer e sofrimento entre esses trabalhadores e os

demais de empresas pertencentes a outros setores da economia.

Pensa-se, então, que deva existir alguma compensação positiva e subjetiva para os

trabalhadores dessas instituições, cabendo perguntar: que fatores levam ao prazer e ao

sofrimento nos trabalhadores de organizações não-governamentais? Como se articula a

dinâmica do prazer e sofrimento no trabalho com as características particulares das ONGs?

Quais as estratégias de mediação de sofrimento adotadas por esses trabalhadores?

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


4

Esta pesquisa visa, de forma geral, investigar a dinâmica do prazer e sofrimento em

trabalhadores inseridos em organizações não-governamentais. Especificamente, propõe-se a

caracterizar o contexto de trabalho em ONGs, assim como descrever as vivências de prazer e

sofrimento dos trabalhadores, identificando as estratégias de mediação do sofrimento. Assim,

foram estudadas três organizações, uma na cidade de Salvador, uma em Brasília e outra em

Recife. Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, individuais e coletiva, com os

trabalhadores, as quais foram analisadas conforme o método do discurso do sujeito coletivo.

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O Primeiro Capítulo trata do

Marco Teórico Conceitual e está dividido em três seções. A primeira seção abrange uma

discussão a respeito do conceito de saúde e a segunda, abrange o campo de pesquisa em

Saúde Mental do Trabalho, onde atualmente se localiza a Psicodinâmica do Trabalho. Na

terceira seção encontra-se de forma aprofundada – dentro dos limites desta dissertação – o

referencial teórico, com a análise dos principais conceitos e a revisão de literatura

especializada.

O Segundo Capítulo apresenta o Delineamento Metodológico e também está dividida

em duas seções. Na primeira encontra-se a delimitação do objeto, juntamente com a questão

de pesquisa e a segunda segue o método e a estratégia metodológica, no qual se encontram

descritos os participantes, os instrumentos e os procedimentos que foram adotados a fim de

solucionar os problemas propostos.

No Terceiro Capítulo estão dispostos os Resultados e Discussão conforme os objetivos

propostos. E por fim, o Quarto Capítulo apresenta as conclusões deste estudo.
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1. CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO
CONCEITUAL

Neste capítulo pretende-se apresentar os conceitos-chave para este estudo, indicando

as diferentes concepções de saúde e as classificações dos modelos teóricos no campo da

Saúde Mental do Trabalho – SMT, bem como aprofundar o referencial teórico adotado.

Assim,  divide-se  em  três  seções:  “Conceito  de  Saúde  no  Trabalho”  que  diz  respeito  à

exposição das concepções trazidas nos estudos em saúde e trabalho e uma sistematização de

tais definições. Trata-se de um ponto importante para o entendimento de como é

compreendido  um dos  conceitos  principais  dentro  do  campo da  Saúde  Mental  do  Trabalho,

onde atualmente se insere a Psicodinâmica do Trabalho.

Outra  seção  foi  designada  “Campo  da  Saúde  Mental  do  Trabalho”,  nela  são

apresentados os modelos teóricos que compõe este campo de estudo, como está configurado

atualmente e uma nova sistematização das abordagens teóricas atuais. Isso porque, a

Psicodinâmica do Trabalho encontra-se, segundo Seligmann-Silva (1994), Fernandes (1996),

Tittoni (2002), Jacques (2003) nesse campo de pesquisa, considerada por esses e outros

autores  como  Silva  e  Heloani  (2007),  uma  teoria  em  saúde  mental.  Por  esta  razão

discutiremos os limites teóricos desse campo e o conceito de saúde para argumentar certa

discordância com esses autores, reclassificando não apenas as teorias em SMT, como as

contribuições teórico-metodológica de Dejours. Na última seção “Psicodinâmica do

Trabalho”  descreve-se  o  histórico  do  referencial  escolhido,  seus  principais  conceitos  e  a

revisão de literatura, sendo fundamental para a discussão empírica desse estudo.
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1.1. Conceito de saúde no trabalho

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como estado de perfeito bem-

estar físico, mental e social e não apenas como ausência de doença. Entretanto, trata-se de um

conceito bastante criticado, uma vez que não se pode definir o que seria a “perfeição” e o

“bem-estar”. Segre e Ferraz (1997) retratam a subjetividade existente nesse conceito, no qual

só se poderia conceituar a saúde a partir de valores e crenças individuais que legitimem o que

seria saúde. Já Dejours (1986) afirma que essa definição traz consigo um estado ideal que

concretamente não pode ser atingido.

Segre e Ferraz (1997) ressaltam que o perfeito bem-estar mental, a felicidade ou o

prazer não são suficientes para traduzir o que seria saúde. Os autores mencionam Freud (1908

e 1930), quem já afirmava que a perfeita felicidade de um indivíduo dentro da civilização

constitui algo impossível. Da mesma forma, existe na C.I.D. (Código Internacional de

Doenças) a chamada síndrome da felicidade, que se refere a um empobrecimento da vida

onírica e de fantasia, com rebaixamento da criatividade e de intervenção sobre a realidade.

Por sua vez, Sarriera, Moreira, Bonato, Duso e Prikladnicki (2003) investigaram o conceito de

saúde a partir de uma pesquisa empírica com psicólogos em diversas áreas de atuação

concordando com as críticas ao conceito da OMS.

O conceito de saúde tem sido discutido nacionalmente por autores como Caponi

(1997), Coelho e Almeida Filho (2002), Brito (2005) entre outros. Contudo, em Saúde Mental

do Trabalho não é possível detectar a compreensão desse construto na maioria dos estudos.

Para Coelho e Almeida Filho (2002) há uma carência de discussão sobre o conceito de saúde

carreada na dificuldade dos diferentes campos científicos em abordar o tema de forma

positiva. Para os autores a “pobreza conceitual” tem um componente de influência da
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indústria farmacêutica, sobretudo de uma “cultura da doença” que fortalece a problemática

conceitual da saúde como mera ausência de doença. No que se refere à saúde no trabalho,

pode-se dizer que parece se somar a esse fator, a urgência de investigações que visem à

detecção das formas de adoecimento e sofrimento, com a finalidade do surgimento de ações

preventivas, pari passo com as curativas.

O fato é que, mesmo em se tratando do campo da saúde no trabalho, a tendência tem

sido  a  de  discutir  a  doença,  talvez  porque  esta  seja  mais  visível,  e  ponha  em  realce  o

sofrimento dos trabalhadores. Contudo, para a ampliação do campo e aprofundamento das

questões da relação trabalho e saúde é preciso discutir o que é saúde. Para tanto, foi realizada

uma revisão de literatura no campo em questão, a fim de se compreender qual a definição de

saúde que está sendo utilizada, no quadro atual, pelos estudiosos brasileiros em suas

pesquisas.

Observou-se que na maioria dos artigos a “saúde” é percebida como ausência de

doença ou sintomatologia, mais ainda, alguns autores não se preocupam em determiná-la, já

que  definem  o  que  seja  a  patologia,  subtendendo-se  que  a  saúde  seria  o  oposto  do

adoecimento. Coelho e Almeida Filho (2002) já haviam apontado que os estudos sobre o

conceito de saúde (Temkin, 1963; Margolis, 1976; Berlinguer, 1988) apresentam quase que

exclusivamente os conceitos de doença, patologia e seus correlatos. Almeida Filho (2000)

caracteriza a etimologia do termo saúde, oferecendo um possível esclarecimento da

predominância dessa concepção. O autor destacou:

Etimologia  do  termo saúde  denota  uma qualidade  dos  seres  intactos,  indenes,  com
sentido vinculado às propriedades de inteireza, totalidade. Em algumas vertentes,
saúde indica solidez, firmeza, força. Por outro lado, as línguas ocidentais modernas
desenvolveram uma variante distinta, com base em raiz etimológica medieval de
base religiosa, vinculada às conotações de perfeição e santidade.

É possível dizer que a maioria das pesquisas ao focalizar as doenças, busca os

problemas que podem retirar a totalidade, a solidez, ou ainda afetar a perfeição do indivíduo,
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tendo como objetivo subjacente à preservação desse estado de saúde. Nesse sentido, Moreira,

Jacob, Peres, Lima, Meyer, Oliveira et al (2002), Gomide (2005), Peres, Oliveira-Silva,

Della-rosa e Lucca (2005) discutem a questão da exposição dos trabalhadores aos agrotóxicos,

sublinhando o aparecimento dos sintomas e os efeitos negativos desses produtos químicos

sobre a integridade dos envolvidos com essas substâncias. A preocupação volta-se para as

doenças causadas pelos agrotóxicos, sendo a saúde retratada como ausência da

sintomatologia.

De outra forma, Martinez e Latorre (2006a) estudam os fatores (estilo de vida,

ocupacionais e clínicos) associados à hipertensão arterial e à diabete melito em trabalhadores.

Diferentemente  dos  outros  artigos,  enfatizam  que  as  condições  de  saúde  dos  trabalhadores

pesquisados podem ser influenciadas pelas consultas e acompanhamento médico favorecidas

pelos planos de saúde pagos pela empresa. Mas é o aspecto da doença clínica que prevalece

na discussão. Nessas pesquisas é recortado um aspecto da totalidade e estava presente a

conceituação da patologia.

Ainda assim, Brandão, Horta e Tomasi (2005) e Maciel, Fernandes e Medeiros (2006)

estudam a prevalência dos sintomas e dos fatores associados aos distúrbios osteomusculares -

DORT e as lesões por esforço repetitivo – LER. Trata-se de pesquisas epidemiológicas que

descrevem a sintomatologia e o perfil da prevalência de LER/DORT nos trabalhadores,

inscrevendo-se no conjunto de artigos que priorizam a discussão da doença. Hennington e

Monteiro (2006) também se encontram no mesmo contexto, apresentando o perfil

epidemiológico de acidentes de trabalho, contextualizando o acidente como algo que retira a

condição saudável do trabalhador.

Por outro lado, Souza, Santos, Pina, Vial, Carmo e Jensen (2003) e Gasparini et al.

(2005) analisam os dados do afastamento do trabalho por licenças médicas e o diagnóstico

clínico estabelecido para professores. Mesmo prevalecendo a concepção do diagnóstico
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médico da doença para justificar as condições de saúde, associam-na diretamente às condições

e à organização do trabalho.

Em um outro estudo, Martinez e Latorre (2006b) apresentam a concepção de saúde

como um construto multidimensional. Os autores utilizam-se de três escalas: “Satisfação no

Trabalho” do Occupational Stress Indicator (OSI); o Medical Outcomes Study 36 – item short

form survey (SF-36) e o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) a fim de esclarecer as

dimensões da saúde, sendo elas: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de

saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspecto emocional e saúde mental, conforme a escala SF-

36. Entretanto, algumas das dimensões da saúde referem-se ao número de doenças

diagnosticadas por médico, perda estimada para o trabalho devido a doenças, faltas ao

trabalho por doenças. A saúde estaria, portanto associada à capacidade para o trabalho ou à

ausência de doença que afete diretamente a produtividade.

Em outra perspectiva, Gattás, Segre e Filho (2002) discutem sobre o impacto da

biologia e da genética na saúde ocupacional. O ponto central se concentra na relação ética do

conhecimento da predisposição a doenças e a discriminação no mercado de trabalho. O

conceito de saúde não é mencionado, mas fica implícito que se trata da ausência não apenas

da doença manifesta, mas do componente adoecedor.

Embora bastante criticada atualmente, a concepção da saúde enquanto ausência de

doença ainda persiste na maioria dos estudos e práticas profissionais. Parece não haver uma

preocupação  com  o  conceito  da  saúde,  mas  com  o  conceito  da  doença,  do  sintoma,  do

distúrbio e, sobretudo, daquilo que retira a plenitude, a firmeza do indivíduo e principalmente,

a capacidade para o trabalho. Não se pode descartar a importância e a contribuição da

toxicologia, epidemiologia e da medicina clínica para o campo da saúde no trabalho. Contudo,

é relevante problematizar a conceitualização do termo saúde, considerando-o um construto

primário para esse campo.
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Por outro lado, há estudos em que a saúde diz respeito ao desenvolvimento integral

dos indivíduos, abrangendo o modo de vida das pessoas, incluindo o trabalho. Essas pesquisas

ampliam a concepção de saúde para além da presença de sintomas ou patologias, mas também

consideram  as  condições  e  o  processo  de  trabalho,  as  condições  de  vida,  bem  como  a

ocupação na relação entre trabalho-saúde, os quais são aqui relacionados entre os

conhecimentos oriundos da medicina e das ciências sociais (Bleger,1984 citado por Heloani &

Capitão, 2003).

Para Minayo-Gomez e Thedim-Costa (2003) a articulação entre medicina e ciências

sociais tornou-se possível porque a medicina social latino-americana incorporou

conhecimentos das ciências sociais estabelecendo um outro enfoque para a relação trabalho-

saúde, colocando o trabalho em relevância na “reprodução social das populações”. Dessa

forma, há uma ampliação do conceito de saúde, permitindo contemplar a subjetividade dos

indivíduos e não somente as patologias envolvidas.

Esses autores fazem uma revisão bibliográfica dos estudos no campo da saúde no

trabalho que estabelecem essa articulação, categorizando os artigos em: reflexões sobre a

construção e características do campo de conhecimento da saúde do trabalhador; política de

saúde do trabalhador e práticas institucionalizadas; abordagens compreensivas; questões de

gênero e temáticas decorrentes da precarização do mercado de trabalho.  Mynaio-Gomez e

Thedim-Costa (2003) não deixam clara a “nova” concepção de saúde que parte das

contribuições das ciências sociais, talvez porque não a tenham solidamente construída.

Entretanto, enfatizam que há uma apropriação da dimensão social para o conceito de saúde

clássico da medicina.

Em outro momento, Minayo-Gomez e Lacaz (2005) afirmam que a questão da saúde

no  trabalho  é  considerada  a  partir  do  conceito  do  que  seria  processo  de  trabalho,  isto  é,  as

condições e o modo em que a tarefa é executada. Os processos de trabalho estariam
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completamente imbricados tanto no agravo quanto nas melhorias da saúde do trabalhador. O

mesmo acontece com Tomasi et al. (2007) e Navarro (2003). Tomasi et al. (2007) relacionam

suas análises às condições de trabalho e a morbidade dos profissionais de saúde, enquanto

Navarro (2003) trata a saúde na contextualização da doença como consequência do fenômeno

da reestruturação produtiva.

Pignati  e  Machado  (2005)  corroboraram  com  esta  concepção  de  saúde  e  buscam

Laurell (1983), também, Porto e Mattos (2000) para afirmar que a relação saúde-trabalho-

doença deve ser analisada a partir do contexto sócio-histórico, tendo como determinante o

modo como o homem se apropria da natureza, através do trabalho, ao pautar-se nas relações

sociais de produção e no desenvolvimento das forças produtivas. Os autores investigaram os

riscos físicos e químicos à saúde dos trabalhadores de madeireiras do Mato Grosso, além das

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, através de técnicas de análise de risco e

diagnóstico clínico e social. Assinalam assim, a importância da medicina e da engenharia no

estudo da saúde/doença no trabalho, bem como da intervenção das ciências sociais.

Já Abramides e Cabral (2003) conseguem expressar a apropriação das ciências sociais

ao  campo  da  saúde  no  trabalho  e  fazem  referência  a  VIII  Conferência  Nacional  de  Saúde,

realizada em Brasília-DF em 1986, onde foi expressa uma concepção ampla de saúde,

entendendo-a como:

(...) a satisfação das necessidades básicas de acesso a uma alimentação regular e
nutritiva, moradia adequada, transporte seguro, serviços de saúde e educação
eficientes, para além da simples ausência de doenças, a falta de uma renda mínima
que assegure esses direitos, constitui-se para uma ampla camada de trabalhadores,
em efetiva deterioração de suas condições de vida e reprodução da força de trabalho.

As autoras analisam o impacto das transformações do capitalismo na saúde do

trabalhador, antecedendo à discussão sobre saúde, destacam a crise estrutural do capital e do

capitalismo no plano internacional. Elas consideram que é preciso ter saúde para realizar um

processo de trabalho, nesse sentido, a saúde e a capacidade técnica tornam-se indissociáveis
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da aptidão produtiva. De forma que citaram Ribeiro (1997) para enfatizar a relação da saúde

com o capital, afirmando: “Para o capital, a saúde – entenda-se a saúde suficiente – é um

simples e relativizado componente da mercadoria força de trabalho” (p.102). Enquanto

mercadoria, a força de trabalho passa a ser consumida e substituída de acordo com seu

desgaste.

Assim, as condições e a organização do trabalho, em circunstâncias desfavoráveis seja

física, psíquica ou social, pode desgastar o indivíduo de tal forma a eliminá-lo precocemente

do mercado. Pode-se dizer que esta concepção de saúde ressalta a dimensão ocupacional e

condições de vida como fatores intervenientes no processo de saúde-doença, visto que há

ocupações em que certas doenças são características inerentes; não apenas doenças, mas os

riscos de acidentes de trabalho e adoecimentos.

É preciso ressaltar, também, que apesar de todos os estudos aqui relacionados se

referirem à saúde do trabalhador, a essa denominação aqui se vinculam as pesquisas que

tratam das políticas públicas nessa área. A incorporação do trabalho nas preocupações com a

saúde no Brasil, segundo Dias e Hoefel (2005), é uma conquista dos movimentos sociais dos

meados dos anos 70 e 90. Os movimentos convergiram para a inclusão da saúde do

trabalhador no direito universal à saúde, dentro do escopo da saúde pública e do Sistema

Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, Lacaz (2007) analisa em seu artigo as distinções entre saúde do

trabalhador e a saúde ocupacional, principalmente no concernente às práticas e aos

conhecimentos específicos de cada área. Já Porto e Almeida (2002) ressaltam a concepção de

saúde coletiva para discutir as diferentes estratégias de integração disciplinar, seja multi, inter

ou transdisciplinar.

É notório que existe uma concepção da relação do trabalho com a saúde, em que o

trabalho possui agentes etiológicos e a saúde seria a ausência de sintomas, assim como a

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


13

ocorrência de doença deve atender a critérios clínicos e laboratoriais previamente definidos.

Essa concepção é oriunda da saúde ocupacional e da medicina do trabalho e parece ser

reducionista, visto que a saúde compreende aspectos não apenas físicos, mas também

subjetivos, possuindo uma dimensão muito mais ampla do que a sintomatologia detectada.

Não se descartam as contribuições da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, no

entanto,  os  problemas  que  cercam  a  relação  saúde  e  trabalho  são  muito  mais  amplos  e

complexos do que propõem essas perspectivas.

Sato e Bernardo (2005) discutem questões relacionada à teoria e à praxis em Saúde

Mental  do  Trabalho  e  enfatizam  a  problemática  da  saúde  do  trabalhador  e  as  ações  de

vigilância e intervenção do SUS. Apesar de não analisarem o conceito de saúde, indicam os

fatores de riscos à saúde como sendo: da organização do trabalho; da convivência com

situações de perigo e da contaminação por produtos químicos que podem produzir sofrimento

psíquico, repercussões psicossociais e efeitos neuropsicológicos. Isto é, implicações a saúde

física, psíquica e social.

Há ainda autores como, Silva, Barreto Júnior e Sant’ana (2003), que aproximam a

concepção de saúde do trabalhador vinculando-se a condições de trabalho e de vida. Esses

autores discutem as ações em saúde do trabalhador em âmbito municipal e afirmam que é

preciso combinar perspectivas diferentes, como a reestruturação produtiva e as mudanças

organizacionais, as transformações urbanas, os fatores de risco industriais e ambientais à

saúde psicofísica do trabalhador. Os autores chamam atenção sobre os problemas de saúde do

trabalhador que dificilmente poderão ser resolvidos por ações exclusivas do setor de saúde.

A partir de uma revisão de literatura sobre saúde e trabalho, compreende-se que nos

estudos acima citados em que é possível perceber o construto saúde, encontram-se diversas

concepções. Essas concepções foram aqui agrupadas e nomeadas buscando construir uma

linha teórica entre as pesquisas, conforme o quadro 1. Os estudos foram categorizados
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considerando a concepção de saúde apresentada ou ainda o arcabouço teórico utilizado pelos

autores. É importante salientar que em certos momentos há uma interpenetração entre eles.

Observa-se assim, pesquisas que articulam a medicina e as ciências sociais percebendo a

saúde como resultado de diversos fatores como: condições de trabalho (ambiente físico,

químico, social), modo de vida, processo de trabalho, aqui denominados de “Condições e

processos de trabalho”.

A concepção de saúde é também discutida no bojo das políticas públicas e do Sistema

Única de Saúde – SUS, sendo contemplados como estudos em “Saúde do Trabalhador”. De

forma mais contundente, as pesquisas apresentam o sintoma clínico (a doença) sublinhando-a

como oposto à saúde ou sua ausência dessa condição. Esse grupo de estudos foi nomeado,

aqui, de “Ausência de doença ou sintoma”.

  Quadro 1 - Sistematização do conceito de saúde nos estudos sobre saúde e trabalho no Brasil.

CONCEPÇÕES
DE SAÚDE

DEFINIÇÃO AUTORES

Ausência de doença
ou sintoma

Compreendem a saúde como
oposto ou ausência de
doença ou sintomas clínicos

Gattás  & Segre  & Filho  (2002),  Moreira  et
al (2002), Navarro (2003), Siqueira &
Ferreira (2003), Souza et al (2003), Ramos,
Jardim & Silva-Filho (2004), Tomita et al
(2004), Brandão, Horta & Tomasi (2005),
Gasparini & Barreto & Assunção (2005),
Gomide (2005), Peres et al (2005),
Hennington & Monteiro (2006), Martinez &
Latorre (2006a, b), Simões & Latorre
(2006)

Saúde do
Trabalhador

Estudos que abrangem
políticas públicas sobre
saúde do trabalhador

Porto & Almeida (2002), Silva, Barreto
Júnior & Sant’ana (2003), Dias & Hoefel
(2005), Machado (2005), Sato & Bernardo
(2005), Lacaz (2007)

Processo e
Condições de
trabalho

Consideram a saúde no
trabalho a partir das
condições  de  trabalho,  seja
organizacionais ou
ambientais

Abramides & Cabral (2003), Minayo-
Gomez & Thedim-Costa (2003), Pignati &
Machado (2005), Minayo-Gomez & Lacaz
(2005), Tomasi et al (2007)

   Fonte: Scielo, março a novembro de 2007.
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Diferente das concepções apresentadas, a questão da saúde torna-se singular na

Psicodinâmica do Trabalho, uma vez que não é tratada diretamente, mas através da dinâmica

prazer/sofrimento, a qual não necessariamente indica saúde/doença. Essa discussão será

aprofundada em um tópico posterior, por se tratar do referencial teórico adotado neste estudo.

Não cabe aqui esgotar a discussão sobre saúde, ou oferecer respostas prontas aos

desafios dessa difícil e complexa discussão. Contudo, permite reflexões e abertura de

possibilidades e novos questionamentos.

1.2. Campo da Saúde Mental do Trabalho

Antes de adentrar à discussão a respeito do campo da saúde mental do trabalho é

importante destacar algumas questões epistemológicas e interdisciplinares, uma vez que se

trata de pontos com repercussões sobre a construção do campo. Nesse sentido, Minayo (1991)

destaca que nenhuma disciplina por si só dá conta do homem enquanto objeto de estudo, já

que ele envolve ao mesmo tempo as relações sociais, as expressões emocionais e afetivas

assim  como  o  biológico,  além  das  condições  e  razões  sócio-históricas  e  culturais  de

indivíduos e grupos. Dessa forma, é preciso tratar desse objeto a partir de várias disciplinas.

Ao pensar sobre interdisciplinaridade, percebe-se que este termo revela uma relação

de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe a substituição de uma concepção

fragmentária por uma concepção unitária de ser humano, sendo possível visualizar as

limitações próprias das disciplinas, necessitando de uma complementaridade. Segundo

Japiassú (1976) a interdisciplinaridade caracteriza-se pela trocas entre os especialistas e pelo

grau de integração das disciplinas dentro de um mesmo projeto de pesquisa. No caso da
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multidisciplinaridade se resumiria a um conjunto de disciplinas a serem trabalhadas

simultaneamente, sem que seja necessária a interação entre as partes.

O campo da saúde mental do trabalho necessita de diversas disciplinas para que seja

possível a compreensão dos aspectos que englobam a relação saúde e trabalho, precisamente

os efeitos e impactos causados à saúde dos trabalhadores. O Ministério da Saúde (2001)

afirma que a saúde no trabalho compreende aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e

organizacionais que se integram e inter-relacionam, além de possuir interfaces com a geração

de riqueza nacional, com a formação e preparo da força de trabalho e com as questões

ambientais e de seguridade social. Já Seligmann-Silva (1994) consegue definir ainda melhor

essa questão quando destaca uma incidência maior sobre os fenômenos mentais e expressar

que esse campo se dá na “inter-relação entre o trabalho e os processos saúde/doença cuja

dinâmica se inscreve mais marcadamente nos fenômenos mentais, mesmo quando sua

natureza seja eminentemente social” (p.51). É, portanto, um campo de estudo interdisciplinar

com repercussões diretas para a saúde mental do trabalhador.

Seligmann-Silva (1994) foi a pioneira no Brasil no que diz respeito à construção desse

campo, denominando de Saúde Mental do Trabalho - SMT. Para tal, propôs uma

sistematização tanto de teorias quanto de disciplinas oriundas de campos distintos do

conhecimento. A autora destaca a importância para o campo de disciplinas que estudam a

saúde humana e de outras que abordam a temática “trabalho” perpassando por aspectos com

conseqüências para a saúde.

O Quadro 2 ilustra o pensamento da autora ao retratar a construção do campo

interdisciplinar da Saúde Mental do Trabalho. Essas são disciplinas, segundo Seligmann-Silva

(1994), que contribuem para a construção do campo, sendo importante a compreensão ampla

desses estudos, o que não significa a utilização de construtos de diferentes disciplinas sem o

devido cuidado epistemológico.
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Quadro 2 - Disciplinas que contribuem para o campo da Saúde Mental do Trabalho

1º Subgrupo
Disciplinas com estudos em
processos mentais e/ou dinâmicas
de saúde/doença em diferentes
condições de trabalho

Medicina, Psicologia, Psicopatologia do
Trabalho, Toxilogia e Ergonomia

1º
 G

ru
po

Fo
co

 n
a 

sa
úd

e 
hu

m
an

a 
em

su
as

 v
ár

ia
s p

er
sp

ec
tiv

as

2º Subgrupo
Disciplinas que fundamentam o 1º
subgrupo

Fisiologia, Neurologia, Psiquiatria, Medica
Psicossomática, entre outras disciplinas
básicas das Ciências da Saúde, Psicologia e
Medicina Clínica

2º
 G

ru
po

Fo
co

 n
o 

tr
ab

al
ho

hu
m

an
o

Disciplinas que estudam as
determinações sócio-históricas,
políticas, econômicas e culturais

Economia, Ciências Sociais e Políticas,
estudos sobre relações sociais de produção,
transformações técnicas e organizacional do
trabalho

Fonte: Seligmann-Silva (1994).

Aproximadamente dez anos depois, Codo e Jacques (2003) propõem que a

interdisciplinaridade se dá entre a epidemiologia, psicologia organizacional e do trabalho,

sociologia, macroeconomia, psicologia clínica e psiquiatria. Os autores destacam ainda a

importância da compreensão holística e dialética da empresa e do trabalhador; da

interpenetração entre fatores objetivos (tecnologia), intersubjetivos (cooperações e

competições) e subjetivos (afetividade, sofrimento, angústias); e a organização do trabalho.

Jacques (2003) ainda salienta a possibilidade do emprego de conceitos e de procedimentos

metodológicos de origens diversas, partindo de reflexões e argumentações plausíveis. Nesse

sentido, Seligmann-Silva (1994) afirmou que:

Cabe a tentativa de compatibilizar e, se possível, integrar no terreno interdisciplinar,
alguns referenciais teóricos e mesmo, alguns modelos. Este será um caminho para
escapar aos reducionismos e é uma tendência que já pode ser identificada nos
estudos mais recentes da saúde mental do trabalho (p.89).
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No entanto, é importante ressaltar que algumas teorias partem de pressupostos

completamente distintos não sendo possível estabelecer diálogos entre elas. Alguns autores

(Seligmann-Silva, 1994; Fernandes, 1996; Jacques, 2003; Tittoni, 2002) tentaram delimitar os

referenciais teóricos nesse campo, estabelecendo aproximações e distinções entre as teorias,

criando dessa forma alguns modelos.

O termo modelo de pesquisa é conceituado como um conjunto esquemático, com

uma representação formal das idéias e estratégias para se estudar os fenômenos, as hipóteses

fundamentais de explicação e as leis que os regem, e em alguns casos, usado como sinônimo

de teoria (Chizzotti, 2006). Destaca-se que nesse estudo o conceito de modelo teórico não será

entendido como sinônimo de teoria, mas como um conjunto dessas.

O quadro 1 ilustrou o pensamento de Seligmann-Silva (1994) quanto à formação do

campo e as importantes contribuições de diversas áreas do conhecimento. Entretanto, no que

diz respeito ao modelo teórico, a autora elegeu três importantes “correntes do pensamento

científico” (p.72), segundo palavras da autora.

O  primeiro  modelo  trata  do  estresse,  a  partir  de  uma  perspectiva  positivista,  com

vários desdobramentos desde o primeiro modelo baseado na biologia, na fisiologia formulado

por Selye na década de 60. O segundo é da Psicodinâmica do Trabalho, que se volta para

análise  dos  fenômenos  psíquicos  e  intersubjetivos  relacionados  com  o  trabalho  e  por  fim  o

Modelo  do  Desgaste.  Este  último  é  apresentado  como  uma  proposta  integradora  entre  a

psicologia social e a psicanálise, voltando-se para o estudo do processo de trabalho

(Seligmann-Silva, 1994). Sobre o modelo do desgaste, Silva e Heloani (2007), ressaltam seu

aspecto pluridimensional relacionando a subjetividade aos níveis econômico, político e

institucional.

Os modelos teóricos obtiveram distintas classificações ao longo dos anos conforme

cada autor. Fernandes (1996) ao escrever sobre as controvérsias teóricas do campo da saúde
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no trabalho acrescenta mais dois modelos à classificação de Seligmann-Silva (1994), são eles:

a teoria de modo de vida (Possas, 1989) e a teoria ergonômica (Wisner, 1987; Fischer &

Paraguay, 1989). Quanto à teoria de modo de vida, esta se posiciona ao lado da perspectiva do

materialismo dialético, mediando o processo saúde-doença através do estilo e das condições

de vida. Enquanto o modelo ergonômico foi caracterizado por Seligmann-Silva (1994) no

grupo das disciplinas que contribuem para o campo, mas foi Fernandes (1996) que elegeu a

ergonomia como um modelo teórico.

Fernandes (1996) aponta algumas aproximações e distanciamentos entre os modelos

apresentados. Para autora, as concepções de desgaste e de modo de vida aproximam-se por

possuírem como pano de fundo a construção social, afastando-se das abordagens da medicina

ocupacional. Entretanto, adotam eixos de análises diferentes na linha teórica do desgaste

elege-se o processo de trabalho enquanto no modelo de modos de vida atenta-se para a

estrutura ocupacional. Já a abordagem do estresse enfatiza o ambiente de trabalho, enquanto a

ergonomia tem como objeto a organização do trabalho e a Psicodinâmica do Trabalho

investiga a dinâmica do prazer e sofrimento, tendo como pano de fundo a psicanálise.

Jacques (2003) também construiu um agrupamento das teorias, concebendo quatro

grupos de modelos teórico-metodológicos: as teorias sobre estresse, a Psicodinâmica do

Trabalho, o modelo epidemiológico e/ou diagnóstico e os estudos em subjetividade e trabalho.

No que se refere ao modelo epidemiológico e/ou diagnóstico, Jacques (2003) explica

que se tratam de estudos com foco na epidemiologia, isto é, distribuição, determinação e

modos de expressão de doenças em uma dada população. Nesse sentido a autora chama a

atenção para os estudos de Codo e colaboradores no Brasil, a quem ela também atribui uma

perspectiva marxista na qual o trabalho aparece como fator constitutivo do psiquismo bem

como do processo saúde/doença mental. Já os estudos em subjetividade e trabalho a autora

incluiu as temáticas que privilegiam a experiência e a vivência dos trabalhadores frente ao
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cotidiano de vida e de trabalho, com destaque para expressão subjetiva seja de sofrimento ou

adoecimento, sem se importar necessariamente com os diagnósticos clínicos.

Jacques (2003) salienta a fronteira tênue existente entre os modelos, principalmente

quando se retrata estudos que abordam subjetividade e trabalho, visto que nessa temática

também se incluem a teoria dejouriana. Ainda nesse sentido, para a autora, apesar de bases

teóricas completamente distintas, a linha do estresse compartilha com a psicodinâmica apenas

o pressuposto de que o trabalho é um fator desencadeante no processo de saúde/doença

mental. Já o que aproxima as investigações em subjetividade e trabalho e a teoria de Dejours é

a ausência de ênfase na patologia. Por outro lado, as abordagens que se baseiam na teoria

marxista e suas releituras contemporâneas privilegiam a identificação de quadros

psicopatológicos (abordagens com base no modelo epidemiológico e/ou diagnóstico) e as

experiências e vivências dos trabalhadores (estudos e pesquisas em subjetividade e trabalho).

Observa-se que a classificação proposta por Jacques (2003) parece ser frágil porque

não permite uma delimitação significativa entre os modelos teóricos, uma vez que é possível

perceber grandes aproximações mesmo entre as classificações diferentes. Se por um lado, ela

acrescenta o modelo epidemiológico, por outro cria uma categoria muito ampla, “estudos e

pesquisas em subjetividade e trabalho”, na qual é possível englobar diversas teorias que

também compõe outros modelos.

De outra forma, Tittoni (2002) sugere dois eixos de construções teórico-

metodológicas. O primeiro refere-se ao diagnóstico de sintomas de origem psíquica e sua

vinculação às situações laborais, e o segundo trata das representações dos trabalhadores e suas

vivências no cotidiano do trabalho e situações de adoecimento. No primeiro eixo, o foco

incide no estabelecimento de relações entre sintomas psíquicos e o trabalho, visando à

construção de instrumentos diagnósticos para a criação de políticas de saúde e assistências aos

trabalhadores vítimas de doenças ocupacionais com comprometimento à saúde mental, sendo
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Wanderley Codo e seus colaboradores os principais representantes dessa corrente no Brasil. Já

no segundo eixo, encontra-se a Psicodinâmica do Trabalho.

A construção desses eixos pela autora só é possível porque ela indica uma

aproximação do campo da saúde mental do trabalho com a temática da subjetividade, ao

ampliar as concepções epidemiológicas centradas no diagnóstico de doenças e transtornos

psíquicos. Todavia, simplificou os estudos ao classificá-los em epidemiológicos ou

subjetivos, não realçando outras diferenças destacadas por Selligmann-Silva (1994),

Fernandes (1996), reafirmadas por Fernandes, Melo, Gusmão, Fernandes e Guimarães (2006)

e Jacques (2003).

As diferenças entre as classificações dos modelos teóricos podem ser explicadas com a

afirmação de Jacques (2003) de que “um simples movimento no caleidoscópio e/ou troca de

observador, com certeza, propõe uma reconfiguração e, portanto, uma nova imagem sobre

este campo conceitual e empírico” (p.113).  Assim, diferentemente das propostas anteriores,

Ferreira e Asmar (2004) atribuíram uma nova perspectiva às categorizações. Para elas,

existem três categorias teórico-metodológicas que são distintas quanto à natureza do foco do

estudo que pode ser físicos, sociológicos ou psicológicos.

As autoras classificam os estudos como: categoria da saúde ocupacional, voltada para

os  efeitos  físicos  do  ambiente  de  trabalho  na  saúde,  como  exposição  a  substâncias  tóxicas;

categoria de natureza sociológica, que relaciona os estudos de fatores objetivos e sociais,

como horas de trabalho, adequação econômica, prestígio social; e por fim a categoria de

tradição da psicologia ocupacional, relativa as características psicológicas e

psicossociológicas como as pesquisas de relações interpessoais e cultura organizacional que

afetam a saúde dos trabalhadores.

Ferreira e Asmar (2004) não explicam de forma aprofundada essas categorizações,

exceto a das características psicológicas e psicossociológicas, as quais defendem como um
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modelo “integrado de cultura, satisfação e saúde” porque entendem que a relação saúde e

trabalho deve englobar aspectos objetivos e subjetivos do ambiente de trabalho e as diferenças

individuais, ou melhor, como as autoras chamam as variáveis disposicionais e atitudinais que

se somam para revelar o processo de saúde no trabalho.

As limitações das teorias apontam para as construções teórico-metodológicas que não

conseguem apreender o fenômeno como um todo. E dificilmente irá se conseguir tal

completude. É preciso admitir que a complexidade do campo da saúde mental do trabalho não

permite que um único referencial explique seu processo. Sato (2003) entende que a opção por

uma ou outra teoria está condicionada à natureza do objeto, o objetivo do estudo e a

concepção sobre a realidade social. Desta forma, é possível encontrar estudos de diversas

naturezas e conseqüentemente, distintas abordagens. O quadro 3 resume a discussão sobre as

abordagens teóricas, assim como apresenta uma nova categorização proposta pela autora

dessa dissertação.

   Quadro 3 – Categorização das abordagens teóricas no campo da saúde mental do trabalho

Ano Abordagens Teóricas Autores

1994 Estresse, Psicodinâmica do Trabalho e Desgaste Seligmann-Silva

1996 Estresse, Psicodinâmica do Trabalho, Desgaste, Modos de
Vida e Ergonomia

Fernandes

2002 Psicodinâmica do Trabalho e Modelo Diagnóstico/
Epidemiológico

Tittoni

2003 Estresse, Subjetividade e Trabalho, Psicodinâmica do
Trabalho e Modelo Epidemiológico

Jacques

2004 Saúde Ocupacional, Psicologia Ocupacional e Sociológica Ferreira e Asmar

2008 Estresse, Desgaste, Ergonomia, Modelo Epidemiológico e
Modelo Sócio-histórico

Moura

   Fonte: Autora.
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Das abordagens apresentadas, observa-se que Fernandes (1996) ampliou a

classificação de Seligmann-Silva (1994) tornando-se uma sistematização mais adequada e

coerente. Todavia, é pertinente repensá-la, visto que as pesquisas em saúde e trabalho se

intensificaram e, passada mais de uma década novos modelos teóricos foram criados e/ou

ajustados.

Uma nova sistematização será aqui sugerida partindo da proposta de Fernandes

(1996). Concorda-se com a autora sobre os modelos de Estresse, Desgaste e o Ergonômico,

acrescentando a esses, o modelo epidemiológico. Tittoni (2002) e Jacques (2003) chamam a

atenção para as pesquisas que engendram para o caminho de diagnóstico e traçam perfis

epidemiológicos da saúde dos trabalhadores, tendo grande importância para a consolidação

dentre das preocupações da saúde coletiva e pública.

Já a abordagem “Modos de vida” foi apresentada por Fernandes (1994) a partir do

estudo de Possas (1989). No momento atual de pesquisas na área outros estudos podem ser

agregados, entretanto não necessariamente se ajustam ao modelo sugerido por Possas, mas

compartilham do mesmo objeto, da natureza do materialismo dialético e da percepção que as

condições de vida, ambiente social e de trabalho podem levar ao adoecimento ou à saúde.

Assim, sugere-se uma nova nomenclatura, qual seja, “modelo sócio-histórico” no qual se une

os estudos de Possas, Tittoni e até de Codo.

Os estudos de Codo foram classificados por Tittoni (2002) e Jacques (2003) como

epidemiológico pela preocupação com o diagnóstico de patologias em determinadas

profissões. Contudo, a própria Jacques (2003) chama atenção para a concepção marxista do

autor, ao afirmar que:

As concepções marxistas e, na psicologia, os pressupostos da
psicologia social histórico-crítica fundamentam a visão ontológica que
emana das pesquisas de Codo e colaboradores em que o trabalho se
apresenta como um fator constitutivo do psiquismo e do processo
saúde/doença mental. (p.97)
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Aliás, é também uma diferença que posiciona as pesquisas nesse modelo, a crença de

que o trabalho é fator constitutivo do processo saúde/doença mental. O que não é

compartilhado pelo modelo do estresse, nem no ergonômico ou desgaste. O processo de saúde

e doença para esses, pode ser desencadeado pelo trabalho, juntamente com outros fatores

como biológicos, histórias de vida entre outros.

A modificação mais significativa aqui proposta é a retirada da Psicodinâmica do

Trabalho do campo da Saúde mental do trabalho. Na teoria dejouriana a saúde não é tratada

diretamente,  mas  através  da  dinâmica  do  prazer  e  sofrimento.  O  prazer  e  o  sofrimento  são

instâncias aquém da saúde e da doença e, portanto não se pode dizer que a Psicodinâmica seja

um modelo da saúde mental do trabalho. Nisso reside a principal diferença dentre as demais

abordagens aqui apresentadas. O objeto de estudo da Psicodinâmica do Trabalho não é a

saúde,  mas  sim  o  trabalho  em  si,  quer  dizer,  o  ato  de  trabalhar.  E  para  discutir  o  trabalho,

insere-se na discussão e tece considerações sobre o sujeito que trabalha, e, portanto sua

subjetividade, sua saúde, como um dos desdobramentos do seu objeto.

A Psicodinâmica do Trabalho talvez pertença ao grupo de disciplinas necessárias para

o entendimento do campo, como coloca Seligman-Silva (1994). No entanto, hoje parece um

pouco forçado denominá-la como uma teoria em saúde como afirma Silva e Heloani (2007).

Karam (2003) ratifica essa questão e atenta para a chamada clínica do trabalho, no qual o

trabalho estaria lado a lado com a sexualidade na formação do sujeito. Portanto, a

Psicodinâmica do Trabalho preocupa-se com a subjetividade e intersubjetividade, as

mediações do sofrimento do sujeito que trabalha e daquilo que emerge do ato de trabalhar.
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1.3. Psicodinâmica do Trabalho

A Psicodinâmica do Trabalho é uma disciplina, segundo Dejours, que tem sua origem

na psicopatologia do trabalho nascida na França na década de 50 por autores como Paul

Sivadon e Le Guillant. Nesta perspectiva histórica, Mendes (2007), Pereira (2003), Morrone

(2001) entre outros, consideram três fases que constroem o caminho da Psicopatologia do

Trabalho à Psicodinâmica do Trabalho.

Primeira Fase – Psicopatologia do Trabalho

A psicopatologia do trabalho tem seu marco em 1957 com o estudo sobre a neurose de

telefonistas de Le Guillant. Nesse momento havia uma perspectiva clínica voltada para um

modelo causal preocupado com a identificação de patologias do trabalho. O centro das

investigações era o padrão taylorista de organização, sendo esta a principal fonte de

desestabilização da saúde mental dos trabalhadores (Dejours, 1992).  Então, Dejours inicia

seus estudos a partir dessa perspectiva com influência da medicina do trabalho e da

toxicologia industrial.

A primeira fase incorpora, portanto, as influências do modelo da psicopatologia e

incorpora as contribuições psicanalíticas ao retratar a dinâmica das estratégias defensivas, as

quais poderiam manter o equilíbrio psíquico, levar a descompensação mental ou ainda a

efeitos psicossomáticos.

No entanto, Dejours passa a observar que não necessariamente o trabalho levaria a

doença mental e que existiam muitos trabalhadores que submetidos aos modelos tayloristas,

fordistas de trabalho não descompensavam. O autor partiu das situações concretas do trabalho
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para constatar que frequentemente a descompensação não acontecia, o que ele encontrava era

“um estranho silêncio”, como passou a chamar (Lancman & Uchida, 2003). Assim, o modelo

explicativo parecia não ter mais tanto sentido, de forma que o autor desloca sua atenção para

esse silêncio, ou seja, para uma normalidade, um estado “aquém da doença mental

descompensada”. (Dejours, 2004. pp51).

Nesse momento, marca-se uma ruptura com a patologia do trabalho, sendo agora a

normalidade, o centro das investigações, iniciando a segunda fase. Lancman e Uchida (2003)

afirmam que “aquilo que é natural e óbvio para as pessoas passa a ser um problema a ser

explicado”.

Outra mudança diz respeito aos fatores que levam ao sofrimento que não seria apenas

a organização do trabalho, mas, as relações subjetivas no bojo desse ambiente, bem como a

própria ação do sujeito. Dessa forma, o sujeito passa a ter um papel ativo nessa dinâmica que

relaciona o sofrimento e um novo fator que é o prazer. Ressalta-se que o “novo” fator passou

a ser inserido nas pesquisas a partir dessa segunda fase, no final da década de 80.

Segunda Fase – Psicodinâmica do Trabalho: o prazer e o sofrimento

A segunda fase focaliza o estudo da normalidade e da dinâmica do prazer-sofrimento

exigindo a mudança de nomenclatura de psicopatologia para Psicodinâmica do Trabalho.

Segundo Pereira (2003), nesta nova perspectiva a visão sobre o trabalho é reformulada,

ganhando espaço para discussão no âmbito da Psicodinâmica do Trabalho.

Dejours (2004) afirma que a psicopatologia do trabalho dos anos 70 permitia um duplo

diálogo entre as ciências da saúde e as ciências do trabalho. Porém, parece haver um

rompimento com as ciências da saúde ao se desvencilhar da psiquiatria e da medicina do
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trabalho. Por outro lado, estreitam-se as pontes com a ergonomia, a qual contribui para os

conceitos de carga psíquica (embora haja diferenças significativas desse construto nas duas

disciplinas) e na descoberta do chamado trabalho real e trabalho prescrito. A organização do

trabalho passa a ser concebida como algo móvel e mutável, por conseguinte, não estática. E o

trabalhador como sujeito ativo diante dessa organização,  passa a ser detentor de mecanismos

capazes de transformar as situações de trabalho em algo benéfico para sua saúde mental, o

que irá se chamar de mobilização subjetiva.

Os modos de ressignificação do sofrimento também passam a ganhar destaque nas

pesquisas. Isto porque se percebe que o trabalho também pode ser fonte de prazer, sendo um

dos elementos centrais para a saúde (Mendes, 2008). Já em Freud (1974) o trabalho é tido

como um dos caminhos para a felicidade, incluindo-se numa das dimensões da existência do

homem.   O  prazer  é  um  dos  sentidos  do  trabalho,  emergindo  a  partir  do  momento  em  que

através do trabalho cria-se a identidade, a possibilidade de aprendizado, a criatividade, a

inovação, o espaço de interação e a socialização. No entanto, independe da vontade do

trabalhador, mas das condições em que o trabalho é executado, da sua natureza e dos tipos de

exigência das capacidades do indivíduo (Mendes, 2007).

Terceira Fase – Momento Atual: o reconhecimento e o ato de trabalhar

A terceira e atual fase é marcada pelo crescimento das pesquisas em Psicodinâmica do

Trabalho tanto na França quanto no Brasil a partir da década de 90. Nesse momento, ganha

força o estudo sobre a dinâmica do reconhecimento e estudo mais aprofundado das vivências

de prazer e sofrimento, agora já bastante diferenciadas do que seria saúde ou doença. Aliás,

em uma conferência em 2003, em Paris, que resultou no capitulo de um livro publicado no
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Brasil em 2008, Dejours já se refere ao “ato de trabalhar” como seu objeto de investigação,

afastando-se de vez da doença como em sua primeira fase, o que parece indicar uma

aproximação ainda maior da psicodinâmica com as ciências do trabalho e nem tanto com as

ciências da saúde. (Dejours, 2008).

Observa-se assim, que a Psicodinâmica do Trabalho interessa-se pelas variáveis que

envolvem o mundo do trabalho e o trabalhador, inevitavelmente os aspectos dinâmicos. É esse

ambiente da organização do trabalho, seja o prescrito ou o real, das relações intersubjetivas

entre os pares, o coletivo e as estruturas hierárquicas e, sobretudo, da subjetividade e seus

aspectos correlatos, como identidade e a dinâmica de reconhecimento que se desenvolvem as

investigações nessa terceira fase. Com uma amplitude e complexidade maior, assim como

uma coerência teórico-metodológica.

Há uma redefinição do objeto de estudo, ressaltando a dimensão saudável do espaço

do trabalho, o qual será resultante das estratégias defensivas “num movimento pela

manutenção da saúde” no qual o sofrimento per si não é patológico, mas pode funcionar como

sinal de alerta contra o adoecimento (Mendes & Morrone, 2002; Mendes, 2007). Conforme

Mendes (2007) o objeto de estudo problematiza a questão da mobilização e do engajamento

que a organização do trabalho vai exigir do trabalhador.

Já a concepção de homem nesse referencial, segundo Souza (2007) está pautada num

ser ativo, em busca da conservação da sua identidade no contexto saudável, de normalidade.

Lancman (2004) ressalta que para a Psicodinâmica do Trabalho os trabalhadores possuem

capacidade de emancipação, reapropriação, transformação e reconstrução da realidade. Essa

ressignificação tem como principio a sublimação, que segundo o dicionário de Psicanálise é

conceituada como um:

(...) processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer
relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor
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na força da pulsão sexual. Freud descreveu como atividades de sublimação
principalmente a atividade artística e a investigação intelectual. Diz-se que a pulsão
é sublimada na medida em que é derivada para um novo alvo não sexual ou em que
visa objetos socialmente valorizados. (Laplanche & Pontalis, 1988)

O trabalho aparece, portanto como um “lugar” favorável à sublimação, uma vez que se

trata de um “objeto” socialmente valorado.  Nesse sentido, Stotz (2003) considera que um

trabalho pode ser equilibrante quando, pela via da sublimação, a pulsão é satisfeita, ainda que

seja parcialmente. Contudo, Mendes (2008) alerta que o prazer comporta-se como uma pulsão

ressignificada, “simbolizada, com objetos e alvos definidos, implicando uma racionalidade

própria” (p.16), e não propriamente a expressão das pulsões, nem ausência de normas e

regras.

Em outras palavras, a sublimação é um processo inconsciente através do qual é

possível haver uma mobilização de modo mais saudável aos investimentos pulsionais,

favorecendo a integridade psíquica. Possui um caráter transformador, no qual Martins (1994)

ressalta que não se trata de renúncia “nem adaptação, mas sim transformação da pulsão que

mantém a satisfação dela mesma”. Nessa transformação da energia pulsional presume-se uma

negociação eficaz entre o desejo e a realidade, obtendo “como resultado” criatividade,

inovação, participação. (Mendes, 2008)

A sublimação difere da adaptação, pois esta possui um caráter de imobilismo, com

resistência à mudanças. Bem como, o prazer oriundo dos processos sublimatórios não se

relaciona com submissão ou passividade. Freud (1974) destaca que “obter prazer no trabalho

não  é  necessariamente  a  fuga  do  sofrimento  ou  apenas  utilização  de  estratégias  de  defesa”.

Isto porque ao prazer, também está relacionada à liberdade de escolha, que nada mais é do

que a apropriação consciente da história de vida e do contexto de trabalho (Mendes, 2008).

Nesse  caso,  é  quando  se  dá  o  encontro  entre  a  motivação  e  o  desejo  que  proporciona  uma

carga psíquica negativa abrindo espaço para a vivência de prazer.
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Destaca-se ainda que para a Psicodinâmica do Trabalho a sublimação está sujeita a

validação social, sem a qual não é possível obter gratificação pulsional. Essa validação passa

então pela necessidade da existência de um coletivo, de uma filiação dos membros em um

grupo que conceda a identidade – associada à noção de alteridade, no qual é a partir do olhar

do  outro  que  nos  constituímos  como sujeitos  –  sendo o  reconhecimento  a  mediação  entre  o

trabalho e a identidade, favorecendo assim, o processo sublimatório.

O reconhecimento do trabalhador, de seu esforço e engajamento é fundamental, a fim

de que se possa dar sentido ao trabalho e então, se tornar fonte de prazer. A partir disso, há a

manutenção da mobilização do sujeito e cria-se um ambiente propício à criatividade, à

descobertas e às inovações evitando a possibilidade de alienação frente à tarefa executada e ao

próprio trabalho.

O reconhecimento pode possuir o sentido de constatação, quando significa uma

contribuição individual e específica, ou o sentido de gratidão conferida a partir da

contribuição dos trabalhadores à organização do trabalho. Isto é, o reconhecimento se dá pela

comprovação e pela gratificação. Esse fenômeno é também composto por duas formas de

julgamentos, as quais são complementares e conforme, Dejours (2005) “dizem respeito

especificamente ao trabalho, à atividade, isto é, ao fazer e não ao ser do ego. O que se avalia e

julga é o trabalho e não a pessoa”. (p.55). Porém, pode se inserir no registro da identidade, de

modo que primeiramente haja o reconhecimento do fazer, mas com gratificação identitária em

um segundo momento.

Quanto à composição do julgamento, este pode ser de utilidade ou de beleza (estética).

O julgamento de utilidade é proferido hierarquicamente de modo vertical, por superiores e

subordinados, com características de utilidade social e econômica, ou ainda pela técnica

utilizada pelo trabalhador. Já o julgamento de beleza, ou estética, é conferido pelos pares ou

comunidade, possuindo implicações com a qualidade do trabalho, respeito às normas e
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originalidade. Pode-se dizer que o julgamento de utilidade relaciona-se com o coletivo e o de

beleza com a singularidade.

Há  um  outro  aspecto  importante  para  a  dinâmica  do  reconhecimento  que  é  a

cooperação. Lacman e Sznelwar (2004) sugerem que “a cooperação é indissociável da

economia da identidade e da saúde mental do trabalho” (p.76). Isto porque se presume que o

coletivo de trabalho é capaz de superar as contradições emergentes da natureza ou da essência

da organização do trabalho. Para Dejours (2007), conforme Mendes (2008), a cooperação é a

“inteligência prática compartilhada e o espaço de deliberações, que implicam o trabalho vivo”

(p.83). Vale salientar que a inteligência prática individual é incapaz de produzir mudanças na

organização do trabalho, mesmo que seja capaz de ressignificar o sofrimento.

Por inteligência prática, Mendes (2007) entende como um recurso capaz de

transformar o sofrimento em prazer, transgredindo o trabalho prescrito para dar lugar a

procedimentos mais eficazes no alcance dos objetivos. Dessa forma, o sujeito lança mão de

suas habilidades, da criatividade e de recursos intelectuais propiciando o prazer. Mas de toda

forma, também necessita de reconhecimento para que seja efetivada essa transformação.

O reconhecimento é viabilizado pela mobilização subjetiva, um conceito que surge

ainda na segunda fase, com o redirecionamento da Psicodinâmica do Trabalho para o estudo

do prazer e de estratégias utilizadas pelos trabalhadores para tornar o trabalho saudável

(Rocha, 2003). A mobilização subjetiva deve ser vista como um meio para lidar com o

sofrimento, através do qual o trabalhador a partir do coletivo de trabalho, da subjetividade e

da inteligência prática engaja-se no trabalho, sendo capaz de transformar os fatores que

causam sofrimento.

A mobilização subjetiva, segundo Mendes (2007), trata-se de algo central constituinte

da própria concepção do trabalho, que irá demandar investimento físico e sociopsíquico do

sujeito. Ressalta-se que está presente em pessoas saudáveis, distinguindo-se das estratégias
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defensivas. Segundo Dejours (2004), as estratégias defensivas podem ser de proteção, de

adaptação e de exploração, com a finalidade de suportar o sofrimento. Dessa forma, evita-se o

adoecimento, porém não há modificação da situação, podendo levar à alienação quando se

transforma em ideologia defensiva.

A principal característica da mobilização é a ressignificação das situações geradores

de sofrimento em situações geradoras de prazer. Nesse processo permeia o resgate do sentido

do trabalho, que envolve a subjetividade do trabalhador, do saber-fazer e novamente do

coletivo de trabalho. Percebe-se que esse coletivo talvez seja o principal articulador da

vivência de prazer, decompondo-se em elementos de solidariedade, confiança, cooperação,

existência de espaço publico de fala e percepção de justiça e equidade.  Forma-se assim uma

via de mão dupla entre o reconhecimento e a mobilização subjetiva que se influenciam

mutuamente, mas sempre com fundamento na coletividade.

No que se refere à concepção de saúde, Dejours (1986) busca na fisiologia a premissa

de que o corpo está sempre em estado instável, em movimento, de forma que a saúde não

seria um estado de calma. O autor afirma que “se quisermos trabalhar pela saúde devemos

deixar livres os movimentos do corpo, não os fixando de modo rígido ou estabelecido de uma

vez por todas”. Acrescenta também a importância da história passada de cada pessoa e do

ambiente, enfatizando as questões psíquicas e mentais alimentadas pelo desejo.

De modo que para Dejours (1986), “a saúde é quando ter esperança é permitido”.

Resume-se, então, o conceito dejouriano de saúde como bem-estar físico, mental e social, no

qual para o bem-estar físico é preciso a liberdade de regular as variações que aparecem na

fisiologia  do  corpo;  pelo  mental,  a  liberdade  que  é  reservada  ao  desejo  de  cada  um  na

organização de sua vida, enfim, o bem-estar social define-se pelo agir individual e

coletivamente sobre a organização do trabalho.
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Pode-se  pensar  que  a  saúde  no  trabalho  possa  ser  o  equilíbrio  entre  o  prazer  e

sofrimento, no qual se busca o prazer e evita-se o sofrimento através de estratégias defensivas

e mobilização subjetiva, a fim de que o desejo e a motivação do sujeito possam estar em

harmonia com os objetivos institucionais e a organização do trabalho. Borges, Mendes &

Ferreira (2002) afirmam que não é a quantidade de sofrimento ou de prazer que indica a

saúde, mas a eficácia das estratégias de enfrentamento e de defesa.

A saúde talvez seja algo que permitiria o sujeito forjar sua própria historia a chamada

“liberdade” em regular a fisiologia do corpo, as suas relações sociais e sua própria

subjetividade dentro do ambiente de trabalho. Quando não é possível que o sujeito seja ele

mesmo, por limitações ergonômicas, epidemiológicas, das condições e da organização do

trabalho, então se instalaria a patologia. Nesse sentido, a dinâmica prazer/sofrimento explica

como mesmo em situações adversas o trabalhador não enlouquece, e continua a produzir. Isto

porque para Dejours (2004):

Para abordar a relação trabalho - saúde mental será necessária uma ruptura
epistemológica suplementar. ... o campo de investigação que se trata de explorar
aqui diz respeito a sujeitos que, apesar das pressões que devem enfrentar,
conseguem evitar a doença e a loucura. Trata-se, portanto, de estudar um campo
psicopatológico não ocupado pela loucura: aquele da normalidade. Por certo que a
normalidade dos comportamentos não implica a ausência de sofrimento. E o
sofrimento, além disso, não exclui o prazer. (p.47)

Assim, Caponi (1997) chama atenção para aproximação entre os conceitos propostos

por Canguilhem e as considerações de Dejours. Nesse sentido, Canguilhem (2002) diz que a

“normalidade vital” é característica de todo organismo, ou seja, que todo organismo possui

plasticidade, é capaz de enfrentar as injunções do meio e superar obstáculos que se opõem à

vida. Bezerra (1998) completa: “Por sua vez o patológico, [...], está justamente no fato de que

sua normatividade está prejudicada, sua capacidade de enfrentar os desafios do meio bastante

diminuída”.
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Para Canguilhem não há uma dicotomia que separe ontologicamente a saúde e a

doença. O autor pensava as duas como se fizessem parte da realidade da vida. Em resumo,

podemos sintetizar o que Bezerra (1998) e Canguilhem (2002) argumentam dizendo que

“temos que ser capazes não apenas de identificar médias e desvios, mas também de avaliar,

apreciar qualidades, imaginar implicações”. Para Canguilhem (2002) o normal é ser

normativo, e ser normativo é exercer a capacidade de viver a vida da melhor maneira possível.

Lancman e Uchida (2003) entendem que:

(...) não se deve confundir estado de normalidade com estado saudável. Se, de um
lado, a normalidade pode refletir equilíbrio saudável entre as pessoas, pode, de
outro, ser um sintoma de um estado patológico, ou seja, o estabelecimento de um
precário equilíbrio entre as forças desestabilizadoras dos sujeitos e o esforço destes e
dos grupos no sentido de se manterem produtivos e atuantes à custa de muito
sofrimento e que se estenderá também em sua vida fora do trabalho.

Em consonância com essa perspectiva, Elias e Navarro (2006) expressam o conceito

de saúde como: “saúde só é possível a partir da possibilidade real de cuidar de si e de usufruir

a vida (...) a saúde está ligada à liberdade”. Já Karam (2003) pontua que a saúde é a busca

pelo equilíbrio entre a luta da realidade externa e a sua subjetividade, ou melhor, o equilíbrio

(saúde) no trabalho, se dá a partir da compreensão do sujeito de que sua razão de ser no

mundo não se esgota no nível da subjetividade, mas se estende ao âmbito da

intersubjetividade.

Quanto ao conceito de trabalho, para a concepção dejouriana, trata-se de uma das

modalidades de resolução de certos conflitos e de regulação da vida psíquica e somática.

Mendes e Cruz (2004) afirmam que “o trabalho não se reduz à atividade em si, ou ao

emprego, é algo que transcende o concreto e se instala numa subjetividade, na qual o sujeito

da ação é parte integrante e integrada do fazer, o que resulta em sua própria realização”

(p.42).
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Para Mendes e Cruz (2004), o trabalho pode assegurar a saúde, por outro lado, a

precariedade das condições de trabalho, da falta de possibilidades para o desenvolvimento

profissional, a “compulsão” pelo trabalho e também o não-trabalho (o desemprego) podem

levar ao adoecimento. Os autores enfatizam ainda que o contexto de trabalho pode ser

contaminado por fatores patogênicos conduzindo a doenças ocupacionais. Essa é uma visão

bastante diferente da concepção marxista que traz a economia, sobretudo o capitalismo, e a

sociedade para dentro do processo de adoecimento dos trabalhadores, como se não existisse

outra solução possível se não a alienação e o sofrimento. Considerando o capitalismo como

único modelo vigente, e, portanto, variável irreversível nesse processo, alerta-se para o fato de

aceitar o trabalho como unicamente alienante e produtor de sofrimento psíquico.

Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994) enfatizaram que o “trabalho torna-se perigoso para

o aparelho psíquico quando ele se opõe à sua livre atividade” (p.24). Ele insere o conceito de

carga psíquica para dizer que o trabalho pode ser fatigante ou equilibrante. A carga psíquica é

definida como “uma retenção de energia pulsional”, no qual o perigo principal é o

“subemprego de aptidões psíquicas, fantasmáticas ou psicomotoras”. Para o autor, o trabalho

equilibrante é aquele que permite a diminuição da carga psíquica havendo, portanto, uma

carga psíquica negativa - “uma vez a tarefa começada, o trabalhador se sente melhor que antes

de tê-la começado”. (p.24)

Todavia, se o trabalho se opõe a essa diminuição, de modo que não abre espaços para

a atividade fantasmática, ocorre uma acumulação de energia, produzindo tensão, desprazer,

fadiga, astenia e conseqüentemente uma carga psíquica positiva. Ressalta-se que o bem-estar

psíquico não advém da ausência de funcionamento do aparelho psíquico, mas pelo contrário,

de seu livre funcionamento.
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1.3.1. Estudos Brasileiros em Psicodinâmica do

Trabalho

A partir dos últimos cinco anos observa-se um crescimento das pesquisas com esse

referencial  no  Brasil.  Os  estudos  serão  apresentados  conforme  o  ano  de  publicação  e  a

metodologia utilizada.

As estratégicas metodológicas refletem em estudos com utilização de escalas, com

uma perspectiva também quantitativa, com ênfase para o grupo de estudos de Mendes na

Universidade de Brasília. A princípio, pode-se dizer que ao utilizar um método quantitativo

com aplicação de escalas, cria-se uma distancia da Psicodinâmica do Trabalho clássica. Isto

porque o método clássico desse referencial propõe que a pesquisa seja eminentemente

qualitativa.

No entanto, no Brasil, Mendes e colaboradores vêm buscando alternativas para

ampliar as pesquisas e proporcionar um diagnóstico organizacional a partir da perspectiva

dejouriana. Dessa forma, têm construído escalas com o objetivo mensurar as representações

dos trabalhadores quanto à sua percepção e vivência no cotidiano de seu trabalho e a partir

disso, obter indícios que apontem riscos à saúde psíquica no trabalho. Ressalta-se que apesar

do referencial subjetivo, esses instrumentos não têm o objetivo de mensurar ou quantificar

processos sublimatórios, dinâmica intersubjetiva até porque se tratam de aspectos

imensuráveis.

Ainda assim, Mendes e colaboradores utilizando as contribuições da ergonomia da

atividade e da psicometria construíram e validaram um instrumento – Inventário de Riscos de

Adoecimento no Trabalho (ITRA) – que amplia e avança na construção do conhecimento

científico nessa perspectiva. Para Mendes (2007) esse caminho “enriquece e permite desvelar,
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de modo mais completo e integrado, os processos de subjetivação originados na organização

do trabalho” (p.108). Todavia, os autores salientam que esse instrumento não se sobrepõe à

entrevista como recurso mais adequado à Psicodinâmica, tornando-se complementar.

O ITRA é composto por quatro escalas interdependentes que avaliam quatro

dimensões da inter-relação trabalho e riscos de adoecimento, são elas: escala de avaliação de

contexto de trabalho – EACT; de custo humano no trabalho – ECHT; de prazer e sofrimento

no trabalho – EPST e a de avaliação de danos relacionados ao trabalho – EADRT. O objetivo

desse instrumento, conforme Mendes e Ferreira (2007), é “mensurar distintas e

interdependentes modalidades de representações dos respondentes, relativas ao mundo

trabalho” (p.114). As representações estão dispostas em quatro categorias: descrição do

contexto de trabalho, das exigências, do sentido do trabalho e dos efeitos do trabalho para a

saúde.

Resende (2003) realizou um estudo que articulou as vivências de prazer e sofrimento a

valores individuais em 210 bancários de instituições públicas e privadas, utilizando uma

abordagem quantitativa com aplicação da escala de prazer e sofrimento no trabalho e do

inventário de valores de Schwartz. Como resultado, a autora afirmou que os bancários

vivenciam prazer e sofrimento de forma moderada, o que sugere a utilização de estratégias

defensivas. Na articulação com os valores, observou que o fator gratificação teve como

preditor positivo o eixo conservação e como negativo possuir nível superior completo. Já o

fator liberdade apresentou como mediadores os valores em conjuntos com as variáveis

demográficas. No caso do sofrimento, este não pareceu ser influenciado pelas características

individuais, mas pela organização do trabalho. Por conseguinte, um resultado condizente com

a própria teoria.

A utilização das escalas foi também encontrada nas pesquisas de Pereira (2003)

relacionando a valores organizacionais de gerentes em uma industria de bebidas. A autora
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aplicou a escala de prazer e sofrimento no trabalho juntamente com o inventario de valores

organizacionais. Além disso, realizou entrevistas individuais com dez gerentes. Os resultados

apontaram para uma vivência maior de prazer, relacionada à percepção de liberdade, de

autonomia e um sofrimento moderado com destaque para o fator de desgaste.

Um estudo foi realizado por Silva (2004) com 200 líderes religiosos, sendo 100

pastores de uma denominação religiosa evangélica tradicional e outros 100 de uma igreja

neopentecostal que responderam às escalas de avaliação de contexto de trabalho e de prazer e

sofrimento no trabalho. De outra forma, 10 pastores também foram entrevistados

individualmente, 5 em cada denominação religiosa para uma análise qualitativa. Segundo o

autor, para essa categoria, o prazer está associado aos sentimentos de identificação, orgulho

pela atividade, reconhecimento, realização e liberdade. Já o sofrimento está imbricado na

diversidade de tarefas a serem cumpridas, na excessiva carga de trabalho, na exigência moral

entre outros. Porém, esse sofrimento é mediado pela religiosidade e pela racionalização.

Por sua vez, Vieira (2005) aplicou as escalas de prazer e sofrimento e a de danos

relacionados ao trabalho com 396 profissionais de teleatendimento, complementando com 2

entrevistas coletivas, com 9 trabalhadores ao todo. Nesse estudo, a rigidez e as precárias

condições do trabalho, a ambivalência no tratamento com os clientes revelaram sofrimento e

riscos de adoecimento. Este quadro é mascarado pelo uso de estratégias defensivas e de

compensação, contendo a manifestação da doença propriamente dita.

Outros  estudos  como  o  de  Rego,  Vieira,  Pereira  e  Facas  (2007)  com  os  digitadores

terceirizados em instituição bancária; Rossi, Calgaro e Melo (2007) sobre o trabalho dos

carteiros; Sousa, Ferreira, Castro-Silva e Martins (2007) com bancários de instituições

públicas também utilizaram algumas das escalas do inventario de trabalho e risco de

adoecimento. Os principais resultados desses estudos podem ser observados no quadro 4, a
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qual indica uma mesma tendência de prazer e sofrimento vivenciados de forma moderada,

mediante a utilização de estratégias defensivas, conforme o quadro abaixo:

     Quadro 4 - Resultados de alguns estudos quantitativos em Psicodinâmica do Trabalho

Estudos Prazer Sofrimento
Teleatendimento – Vieira (2005) Moderado Moderado

Líderes Religiosos - Silva (2004) Satisfatório Moderado

Digitadores terceirizados em instituição bancária - Rego,
Vieira, Pereira e Facas (2007)

Moderado Moderado

Bancários em instituição pública - Sousa, Ferreira, Castro-
Silva e Martins (2007)

Moderado Moderado

Carteiros – Rossi, Calgaro e Melo (2007) Moderado Moderado

    Fonte: Autora.

 A distinção entre os estudos se dá nas características, nos aspectos pelos quais o

prazer e o sofrimento são vivenciados, porém o resultado geral parece ter sempre o mesmo

quadro, uma vez que os trabalhadores utilizam-se de estratégias defensivas para mascarar o

sofrimento ou ressignificá-lo em prazer. Observa-se, portanto que a principal contribuição

desses trabalhos está na descrição de cada contexto, da análise psicodinâmica dessas

organizações e como tudo isso afeta e é afetado pelas relações intersubjetivas e pela própria

subjetividade do trabalhador.

É importante ressaltar que aspectos da subjetividade e a relação intersubjetiva entre os

trabalhadores são captados através das entrevistas, isto porque, o acesso à intersubjetividade

se dá a partir da palavra, cuja análise está focada nas contradições e nos mecanismos de

defesa relacionadas ao trabalho. E é a interpretação da fala o princípio foco da Psicodinâmica

do Trabalho. Dessa forma, os instrumentos quantitativos são importantes para a elaboração do
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diagnostico organizacional sobre a organização do trabalho, mas é a entrevista o principal

instrumento desse referencial.

A utilização das entrevistas, da escuta do “discurso do trabalhador” trata, segundo

Mendes (2007), do “estudo das reações resgatadas pelo confronto do sujeito com a

organização do trabalho e das suas ações diante dessa organização” (p.32), metodologia  essa

denominada de clínica do trabalho. Essa escuta pode ser individual, mas ao considerar o

ambiente de trabalho, é o discurso coletivo que se busca, a fim de obter uma análise

psicodinâmica da organização e não do indivíduo.

Nesse sentido, Dejours et al. (1994) afirmam que no coletivo é possível reconstruir a

lógica das pressões de trabalho que fazem os trabalhadores sofrerem, bem como permite que

apareçam estratégias defensivas do grupo. Contudo, as pesquisas brasileiras têm mostrado a

utilização desse referencial a partir de entrevistas individuais, dada as limitações de coleta de

dados nas empresas (Jacques,2003; Mendes & Ferreira, 2007). Assim, serão apresentados

estudos que utilizam tanto de entrevistas coletivas e individuais, ou que se tentam conciliar as

duas formas de coleta de dados.

Rocha (2003), por exemplo, investigou o processo de adoecimento por distúrbio

ostemusculares relacionados ao trabalho e a depressão como conseqüência desse processo em

bancários afastados e acometidos de DORT. Foram realizadas entrevistas coletivas com 19

participantes e 7 entrevistas individuais. A análise categorial revelou 3 núcleos de sentido,

condições de trabalho, organização do trabalho e relações socioprofissionais, sendo esta

última o suporte recebido pelos colegas como forma de amenizar a dor, enquanto as condições

e  a  organização  de  trabalho  sinalizam  o  sofrimento.  Esse  adoecimento  faz  parte  de  um

processo gradual, passível de negação e a depressão surge a partir das limitações impostas

pela doença.
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As conclusões obtidas por Rocha (2003), também foram afirmadas por Castro-Silva

(2006) em sua pesquisa, a partir de 5 entrevistas individuais com bancários acometidos de

DORT, mas que retornaram ao trabalho. Já Rossi (2008) desenvolveu sua tese investigando a

psicodinâmica do processo de reabilitação da capacidade laboral e reinserção ao trabalho de

bancários portadores de LER/DORT, entrevistando bancários e profissionais de reabilitação a

partir da análise da clínica do trabalho.

A autora levanta que o fracasso na reabilitação de bancários se dá pelo sentimento de

abandono e exclusão praticada pela instituição bancária em relação a eles, pelas perdas

materiais e simbólicas, pela fragilização do aparelho músculo-esquelético e a cronicidade da

dor. Já para os profissionais de reabilitação (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais), os

bancários não se tratam para obter ganhos secundários, pela falta de disciplina, bem como

pela falta de condições psicossociais proporcionadas pelo banco para a reinserção no trabalho.

Um dos pontos importantes colocados por Rossi (2008) diz respeito à falha das

estratégias defensivas para esses sujeitos que impossibilita um novo engajamento no trabalho.

Nesse sentido, destaca-se que a estratégia defensiva só se torna eficaz quando é coletiva, se os

trabalhadores estão afastados, não fazendo mais parte do grupo de trabalho, esse tipo de

defesa subjetiva acaba tornando-se ineficiente.

Por outro lado, a eficácia das defesas subjetivas foram encontradas por Moraes (2004)

e Machado (2006) com o grupo de auxiliares e técnicos de enfermagem, por Spode (2004)

que investigou policiais militares, bem como por Barros (2005) com os trabalhadores

terceirizados na construção civil. Nesses contextos de trabalho, apesar de vivências de

sofrimento pela rigidez da organização ou pelas precárias condições de trabalho, são as

relações sociais que levam ao prazer e fortalecem as estratégias defensivas.

O estudo de Silva (2005) foi realizado com dez psicólogos organizacionais em

empresas privadas em Porto Alegre e também sugere a importância do grupo e da categoria
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profissional. Silva (2005) aponta para a falta de reconhecimento e de pertencimento a uma

categoria profissional desprovida de forças como um dos indicadores de sofrimento desses

trabalhadores. Indicação também revelada pelo grupo de gerentes investigado por Almeida

(2006). Nesse estudo, Almeida (2006) enfatiza ainda a importância da autonomia, do

reconhecimento,  do  equilíbrio  entre  a  vida  pessoal  e  profissional  e,  sobretudo,  das  relações

interpessoais no trabalho para a garantia da vivência de prazer.

Dentre os estudos encontrados, há apenas duas dissertações (Barfknecht, 2005; Souza,

2007) na abordagem da Psicodinâmica do Trabalho que envolve o estudo com cooperativas,

sendo esses os estudos que mais se aproximam do contexto de organizações não-

governamentais, entretanto se distinguem pelo caráter de fins lucrativos das cooperativas, mas

que assim como as ONGs se desenvolvem a margem do contexto do mercado formal de

trabalho.

Barfknecht (2005) realizou sua pesquisa de natureza qualitativa no estado do Rio

Grande do Sul com uma cooperativa de costureiras. O objetivo foi associar a organização do

trabalho e as vinculações entre prazer-sofrimento no cotidiano dos cooperados. Como

resultado, a autora indica que os trabalhadores através do cooperativismo e das relações

solidárias são capazes de transformar o sofrimento em prazer, favorecendo a saúde psíquica

com ressignificação do trabalho.

Por sua vez, o estudo de Souza (2007) foi desenvolvido em duas cooperativas de

catadores de lixo no Distrito Federal utilizando-se da metodologia qualitativa. Seus resultados

se aproximam do anterior, ao sugerir que apesar de condições de trabalho precárias, foi

possível identificar prevalências de vivências de prazer vinculadas à organização de trabalho

flexível, à criatividade aplicada no trabalho, bem como a ampliação de direitos e cidadania,

que pode ser considerado como aspectos de reconhecimento social.
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Os estudos apresentados representam um recorte das pesquisas em psicodinâmica no

Brasil, que tem sido utilizada para investigar diversos contextos organizacionais e categorias

profissionais o que contribui para o conhecimento do prazer e sofrimento de organizações de

trabalho distintas.
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2. Capítulo II - DELINEAMENTO
METODOLÓGICO

Neste capítulo apresenta-se o delineamento metodológico, desde a delimitação do

objeto aos instrumentos utilizados para se alcançar os objetivos pretendidos. Encontram-se

descritas as características gerais das organizações e o contexto de investigação. Expõe-se o

tipo  de  estudo  e  o  método  utilizado  para  se  alcançar  os  objetivos,  em  consonância  com  o

referencial escolhido. E as justificativas para cada escolha da estratégia metodológica, as

organizações pesquisadas, os participantes, os instrumentos, os procedimentos e a forma de

análise dos dados, com a descrição das categorias analíticas.

2.1. Delimitação do objeto e questão de pesquisa

O objeto desse estudo é o prazer e o sofrimento de trabalhadores inseridos em contexto

de organizações não-governamentais. As ONGs pertencem ao chamado terceiro setor

denominado por França Filho (2002) como aquele que não corresponde nem ao setor privado

mercantil, nem ao setor público estatal. Os autores ressaltam a origem anglo-saxônica do

termo, relacionada à idéia de filantropia ligadas ao contexto norte-americano. Para Madeira e

Biancardi (2003) este conceito permite dar identidade diferenciada ao conjunto de

organizações que mesmo constituintes de agentes privados, visam à produção de bens e

serviços públicos.

Segundo Relato nº 3 da AS/GESET do Banco Nacional de Desenvolvimento Social -

BNDES, o terceiro setor refere-se às ações na esfera de atuação pública não-estatal, formado a
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partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum.

Essas organizações podem ser denominadas de sociedade civil sem fins lucrativos, ou

simplesmente organizações ou entidades; associações; entidades filantrópicas, beneficentes ou

de caridade; fundações ou organizações não governamentais (Mendes, 1999).

França Filho (2002) destaca que conforme Evers (2000), esse setor é um “espaço

intermediário na intersecção do Estado, do mercado e do setor informal” (p.56). Lopes (2004)

parece explicar essa assertiva ao afirmar que as organizações que se encontram nesse setor

articulam-se a partir de interesses públicos, seja para suprir algumas necessidades sociais, seja

para atuar sobre elas, a partir de recursos públicos, contudo na esfera privada e fora do

mercado formal. O quadro abaixo resume as principais características dos três setores da

economia conforme Fernandes (1994).

Quadro 5 - Características dos três setores sociais

Fonte: Adaptado de Fernandes, 1994, pg.25

França Filho (2002) busca na International Classification of Non-Profit Organizations

(ICNPO) algumas características principais dessas instituições: elas são formais, privadas,

independentes, não devem distribuir lucros, podem ter participação voluntária como recursos

humanos e não devem ser partidos políticos nem pertencer a ordem religiosa. No entanto,

Ferreira (2005) destaca que não há um referencial teórico consolidado sobre a natureza dessas

entidades. Nesse estudo, o termo utilizado será o de organizações não-governamentais –

ONGs.

Setor Agentes Fins

Estado Publico Público

Mercado Privado Privado

Terceiro Setor Privado Público
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Segundo Mendes, L. (1999), organização não-governamental:

Não é termo definido em lei, mas uma categoria que vem sendo socialmente
construída em tempos recentes, usada para designar um conjunto de entidades com
características peculiares constituídas e reconhecidas pelos próprios agentes, pelo
senso comum ou pela opinião pública. Sendo entidades civis sem fins lucrativos, as
ONG, para efeito legal, podem constituir-se quer como associações quer como
fundações.

Esse autor assinala a história dessas organizações e observa que na América Latina, ao

contrário das características principais levantadas anteriormente, as ONGs nasceram no final

da década de 50 com natureza político-social pela militância social ou de grupos pastorais da

Igreja Católica. No Brasil, eram conhecidas por centros de pesquisa, associações promotoras

de educação popular, sendo a “nova” denominação “ONGs” reconhecida pelo Banco Mundial

e pelas Nações Unidas. Só a partir da década de 80 passam a ganhar mais visibilidade e força,

e na década de 90 são conceituadas como um setor da economia com reconhecimento da sua

importância tanto social como econômica (Madeira & Biancardi, 2003).

Em 2000, Fernandez constrói uma definição sobre essas instituições, que é utilizada

pela Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais - ABONG e por Ferreira

(2005):

ONGs são organizações da sociedade civil empenhadas no fortalecimento da
cidadania e democracia, mas que não têm um caráter de representação de um
determinado grupo social ou de prestação de serviços filantrópicos a uma
determinada comunidade, tendo como objetivo fundamentalmente contribuir para a
consolidação de uma sociedade democrática, justa e igualitária e estimular a
participação e solidariedade. P.84

No Brasil, a ABONG mantém um trabalho de cadastro das organizações, realizando a

articulação e representação nacional e internacional. A ABONG reafirma as características de

França e Filho (2002), estabelecendo como alguns dos critérios para filiação de instituições: a

personalidade jurídica própria como associação civil sem fins lucrativos ou fundação; a

autonomia frente ao Estado, às igrejas, aos partidos políticos e aos movimentos sociais; o
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compromisso com a democracia, cidadania e com a justiça e ainda o caráter público em

relação aos seus objetivos e ação. Dessa forma, possuem atualmente 270 associadas, dentre

essas, 57,92% utilizam trabalhadores voluntários. Os estados brasileiros com maior número

de ONGs são Bahia e Pernambuco com 33,17% cada.

Os estudos em organizações não-governamentais encontrados envolvem a motivação e

o voluntariado. Schindler-Rainman (1980) desenvolveu uma pesquisa baseada no modelo de

Kurt Lewin, no qual identifica fatores motivacionais relacionados à decisão de voluntariar-se

e de permanecer voluntário, entre elas: a oportunidade de participar da solução de problemas,

oportunidade de educação continuada, e de contribuir para o serviço social. Todavia a

motivação aumentará se houver possibilidade de registrar as atividades no currículo e

conduzir a um serviço remunerado. Já Coelho (2000) afirma que a motivação de voluntários

em  creches  brasileiras  relaciona-se  com  razões  altruístas  e  de  interesses  próprios,

diferentemente da realidade norte-americana, onde o trabalho voluntário é incentivado por

empresas privadas. Para Mascarenhas e Zambaldi (2002) a motivação entre voluntários liga-

se ao altruísmo e ideologia, crescimento pessoal, status, motivação social e material.

O estudo brasileiro de Oliveira Junior e Ferraz (2007) investigou as práticas de gestão

de pessoas e as motivações que impulsionam os profissionais a buscarem postos de trabalho

em três grandes ONGs na cidade de Fortaleza. Contudo, não foram incluídos neste estudo os

colaboradores voluntários, sendo os participantes 31 empregados celetistas. Quanto às

práticas de gestão de pessoas, os autores sugerem que a gestão das ONGs requer um modelo

alternativo que possa dar conta das particularidades e complexidades dessas organizações.

Uma delas está nos diferentes tipos de vínculos profissionais existente: voluntários,

remunerados celetistas, estagiários e prestadores de serviços autônomos/terceirizados. Esses

diferentes tipos de vínculos podem levar a conflitos e problemas para o alcance dos objetivos

institucionais. Os problemas de gestão dessas empresas podem ser encontrados ainda na
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seleção de empregados que é baseada em indicações e de forma assistemática (Teodósio &

Resende, 1999; Bose, 2004), na questão salarial abaixo do mercado e do nível de satisfação

dos colaboradores (Oliveira Junior & Ferraz, 2007).

Oliveira Junior e Ferraz (2007) afirmam que o fator de maior relevância na opção por

trabalhar no terceiro setor é a possibilidade de capacitação e aprendizagem, seguido da

necessidade de inserção no mercado de trabalho. Como terceiro fator mais importante

apareceram “Oportunidade de crescimento profissional no médio longo prazo”, “Vontade de

servir ao próximo/ à sociedade” e a “Auto-realização pelo trabalho” com os mesmos

percentuais. Para permanecer na ONGs, os participantes apontaram as variáveis de

capacitação e aprendizagem, a auto-realização pelo trabalho e a vontade de servir ao próximo

com o mesmo percentual do clima organizacional.  Já no que se refere à saída da organização

apontam-se a falta de segurança/estabilidade no emprego, a possibilidade de obter

remuneração mais vantajosa do que a atual e a busca por auto-realização no trabalho.

Já a tese desenvolvida por Sampaio (2004) relacionou a motivação e cultura em

organização do terceiro setor, sobressaindo também o prazer-sofrimento dos voluntários

conforme a abordagem da Psicodinâmica do Trabalho. Os participantes eram voluntários da

terceira idade e de confissão espírita, sendo esses fatores um limite para generalização do

resultado do estudo.

No que se refere ao prazer e sofrimento, Sampaio (2004) afirma que não se pode

reduzir o trabalho voluntário aos seus aspectos gratificantes. Os problemas de gestão e os

limites da instituição na confrontação dos problemas sociais podem ser fontes de sofrimento

psíquico. Nesse caso, os voluntários desenvolvem mecanismos de defesas contra o sofrimento

como, por exemplo: afastamento das atividades, uso de contrapartidas e evitam falar em

eventos desagradáveis.
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Já no caso do prazer, o trabalho voluntário possibilita a construção de grupos

afiliativos e afetuosos, a reconstrução enriquecida da auto-imagem do voluntário e realização

de projetos pessoais quando é possível se articular com projetos institucionais, bem como com

a organização do trabalho. Sampaio (2004) menciona ainda a possibilidade de que os

voluntários encontrem nesse tipo de trabalho a fuga para o sofrimento oriundo de outras

fontes sociais e/ou pessoais, nesse caso, o voluntariado pode ser estudado como “fator

adicional de proteção ao estresse”.

Já no caso dos trabalhadores formais, a dinâmica do prazer e sofrimento ainda não foi

investigada. Mediante as diferenças do vínculo trabalhista entre o voluntário e um trabalhador

formal e as conseqüências dessas distinções, como jornada, ritmo de trabalho diferenciados,

exigências, direitos e deveres, entre outras. Pergunta-se então:

Que fatores levam ao prazer e ao sofrimento de trabalhadores nas organizações não

governamentais?

Como se articula a dinâmica do prazer e o sofrimento no trabalho e as características

particulares das organizações não-governamentais?

Quais as estratégias de mediação de sofrimento adotadas pelos trabalhadores de

organizações não - governamentais?
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2.1.1.Objetivos

Objetivo Geral

Investigar a dinâmica de prazer e sofrimento em trabalhadores inseridos em

organizações não-governamentais

Objetivos específicos:

1. Caracterizar o contexto de trabalho em ONGs;

2. Descrever as vivências de prazer-sofrimento dos trabalhadores de ONGs;

3. Identificar as estratégias de mediação de sofrimento no trabalho.
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2.2. Método

Este é um estudo de caso de corte transversal e natureza qualitativa, que utilizou a

análise do discurso do sujeito coletivo na compreensão dos dados obtidos a partir de

entrevistas individuais e coletiva com trabalhadores de organizações não-governamentais.

Esta seção apresenta, portanto, como foi desenvolvida esta pesquisa, quem são e como foram

escolhidas as ONGs e os trabalhadores, os instrumentos e os procedimentos de coleta e

análise dos dados.

A natureza qualitativa se dá a partir do momento em que se busca interpretar o sentido

do evento a partir do significado que os entrevistados atribuem ao que falam e ao que fazem

(Chizzotti, 2006). Gunther (2006) levanta algumas características da pesquisa qualitativa que

é compartilhada nesse estudo, dentre elas, “a compreensão como princípio do conhecimento”,

isto é, o foco está no estudo das relações complexas e não no isolamento das variáveis. Uma

segunda característica é a construção da realidade, segundo o autor, “a pesquisa é percebida

como um ato subjetivo de construção”.

Essas características são complementadas por Rey (2005) que ressalta o caráter

construtivo – interpretativo do conhecimento, ou seja, enfatiza o conhecimento como uma

construção, como algo que não está posto, mas precisa ser construído. O autor define então a

“zona de sentido” como um espaço de inteligibilidade que é produzido na pesquisa científica

de forma a abrir novas possibilidades de aprofundamento de construção teórica, não

esgotando os significados dessa nova construção. Assim, busca-se superar a problemática da

validação e legitimidade do conhecimento como correspondência direta com uma realidade.
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A validade é algo que também no método da Psicodinâmica do Trabalho tenta ser

superado, ressaltando a explicação, a compreensão da dinâmica intersubjetiva em contextos

organizacionais, como afirma Mendes (2007):

O caráter intersubjetivo do objeto de estudo da psicodinâmica requer um modelo
diferenciado, que não obedece aos princípios da ciência experimental. A
preocupação desta disciplina não é com a generalização e confirmação dos dados,
mas sim, em como explicar a dinâmica das relações intersubjetivas nos contextos de
trabalho. (p.90)

O contexto organizacional aqui escolhido é de organizações não-governamentais, o

que podemos caracterizar como um estudo de caso. Chizzotti (2006) afirma que o estudo de

caso constitui-se na busca de dados em uma situação particular de forma a transmitir

compreensão a outros, cita ainda Goode e Hatt (1979) para dizer que se trata de um “meio de

organizar os dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado”. Para

Chizzotti (2006) pode-se aprofundar o conhecimento de uma organização quer seja escola ou

empresa sobre seu desenvolvimento, processos de comunicação ou decisão e ainda situações

de unidades. Segundo Stake (1994) citado por Chizzotti (2006) o estudo de caso “não é uma

escolha metodológica, mas a escolha de um objeto definido pelo interesse em casos

individuais e não pelo método de pesquisa usado”.

A pesquisa foi realizada a partir de entrevistas no ambiente de trabalho, observação e

analise documental. A observação e a análise documental deram subsídios para a melhor

compreensão das falas dos entrevistados e da própria organização do trabalho, uma vez que

permitiu conhecer os objetivos, a missão, a história das instituições pesquisadas, bem como o

ritmo de trabalho, a forma das pessoas se relacionarem, as condições de trabalho dentre outros

aspectos importantes.

O método de análise adotado foi o discurso do sujeito coletivo, uma estratégia

metodológica desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo desde final da

década de 90. Trata-se da junção de trechos de discursos individuais que reconstruídos pelo
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pesquisador originam um discurso único sobre uma temática, o que permite vislumbrar o

fenômeno coletivo, algo que é o foco da Psicodinâmica do Trabalho, e por essa razão, foi  a

técnica adotada. Lefrevre e Lefrevre (2003a) afirmam ainda que o DSC é uma técnica de

tabulação e organização de dados qualitativos que possibilita compor e agregar os

depoimentos sem a preocupação numérica com redução a quantidades. Assim, são extraídas

das falas as Expressões Chave (ECH), as Idéias Centrais (IC) e Ancoragens (AC).

O DSC surge de uma reconstrução, da integração das expressões-chave sobre um

mesmo tema, feita pelo pesquisador. É possível que em um mesmo discurso estejam presentes

mais de uma idéia central, que pode ser complementar ou contraditória. Em relação à

apresentação do DSC, não se utilizam aspas, apenas itálico e se necessário conjunções para o

encadeamento lógico das ECH, que são agora reescritas ou na 1ª pessoal do plural ou de

forma indireta. (Lefrevre & Lefrevre, 2003b).

As expressões chaves são as transcrições literais das falas dos entrevistados, recortadas

em trechos que ressaltam a essência do depoimento a cerca de um determinado tema. As

idéias centrais são retiradas do agrupamento das ECH por confluência de sentidos, que revela

e descreve de maneira sucinta, a essencialidade dos depoimentos sobre uma pergunta/tema. Já

a ancoragem trata-se do alicerce do discurso dos entrevistados, são as crenças, os

pressupostos, teorias, conceitos expressos na idéias centrais, mas que não necessariamente

tenha que estar presente. (Lefrevre & Lefrevre, 2003b).
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2.2.1. Caminho Percorrido

O projeto inicial pretendia abarcar diversas organizações na cidade de Salvador que

empregassem trabalhadores formais e voluntários. Entretanto, foi forçoso reformular o estudo

para adequá-lo à realidade encontrada. Com efeito, o levantamento realizado a partir da

ABONG identificou 27 instituições na Bahia, dentre as quais, 17 localizadas em Salvador,

contudo quatro não empregavam trabalhadores voluntários. Dessa forma, foram contatadas 13

organizações restantes, mas apenas uma aceitou colaborar com a pesquisa.

A comparação entre trabalhadores formais e voluntários teve que ser descartada, uma

vez que o número de voluntários encontrados na organização não permitia uma comparação

adequada. No estudo de Ferreira (2005), o universo era de 55 ONGs no Rio de Janeiro, mas

apenas 24 aceitaram participar da pesquisa. Dessas 24, 54% não possuem trabalhadores

voluntários, 8% eventualmente contam com o voluntariado, 17% utilizam até 5 voluntários e

21% com mais de 5 pessoas. Esse dado constata a dificuldade de uma pesquisa com esse tipo

de instituição, bem como a mudança de comportamento dessas, quanto a adesão de

voluntários a partir da década de 90 com a necessidade de profissionalização das ONGs.

 Nesse passo, uma nova estratégia foi adotada, decidindo-se em face das

circunstâncias, proceder a coleta de dados em mais duas cidades: Recife e Brasília, cuja

escolha das cidades se deu a partir da viabilidade da coleta de dados, o que melhorou a

exploração e viabilizou as respostas aos objetivos dessa pesquisa.

Uma outra redefinição, também por força das circunstâncias, foi implementada no que

tange aos instrumentos e metodologia de pesquisa. Inicialmente intencionava-se utilizar o

inventário de trabalho e riscos de adoecimento – ITRA, o qual possui quatro escalas: de

avaliação de contexto de trabalho – EACT; de custo humano no trabalho – ECHT; de prazer e

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


55

sofrimento no trabalho – EPST e a de avaliação de danos relacionados ao trabalho – EADRT.

Com a aplicação desses instrumentos, a pesquisa se caracterizaria por uma metodologia mais

quantitativa, sem, contudo deixar de se aprofundar com as entrevistas e análises qualitativas,

se aproximando, destarte, do caminho teórico traçado por Mendes desde 1994. Porém, o

primeiro  obstáculo  foi  a  extensão  desse  inventário,  que  por  exigência  da  primeira  ONG

pesquisada precisou ser reduzido, sendo retirado a EADRT, uma vez que a pesquisa não

estava voltada para identificar danos ou adoecimentos.

O segundo obstáculo diz respeito a uma pesquisa de clima organizacional realizada

nessa mesma ONG que impossibilitou a aplicação da EACT, visto que existia uma

aproximação dos itens dos dois questionários. Os instrumentos finalmente foram entregues e

distribuídos entre todos os trabalhadores dessa organização, aproximadamente 50, contendo

duas escalas: ECHT e a EPST, porém foram devolvidos apenas 19 questionários respondidos

e pelo menos 2 incompletos.

Uma segunda tentativa foi realizada em Brasília, mas também sem sucesso, em razão

da indisponibilidade de se responder a pesquisa por um número mínimo de trabalhadores, de

modo a viabilizar uma análise quantitativa desses dados. Diante desse obstáculo, optou-se

exclusivamente pelas entrevistas individuais e coletiva, bem como em concordância com o

modelo teórico adotado.

A primeira coleta de dados foi realizada em Salvador, em seguida em Brasília e por

último em Recife. As organizações pesquisadas fazem parte de uma Rede de ONGs com as

mesmas características e objetivos, que, obviamente, estão interligadas entre si. Com a

finalidade de não identificar as ONGs, essas serão chamadas de A, B e C.
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2.2.2. Participantes

Os participantes da pesquisa foram trabalhadores de ONGs das cidades de Salvador,

Brasília e Recife. Ao todo somam-se 19 trabalhadores entrevistados, 6 em Salvador, 10 em

Brasília  e  3  em  Recife.  Quanto  ao  gênero  foram  4  homens  e  15  mulheres.  As  funções

exercidas pelos participantes variaram desde serviços gerais a coordenação de núcleos.

Escolha dos participantes

A pesquisa foi se adequando às disponibilidades dos trabalhadores e da própria ONG.

O único critério adotado para a escolha dos participantes foi de que o vínculo do empregado

com a organização tivesse sido estabelecido num período mínimo de 6 meses. Dessa forma,

foram entrevistadas pessoas de idades, sexos, funções e formações diferentes.

Na ONG “A” foram escolhidos um representante de cada núcleo de atividade da

organização que se encontrasse disponível no dia da entrevista. Já na ONG “B”, os

trabalhadores eram entrevistados conforme a disponibilidade de cada um no dia e turno da

visita da pesquisadora. No caso da ONG “C” foram entrevistadas todas as pessoas que

trabalhavam na organização.

As entrevistas realizadas na ONG “C” foram utilizadas apenas para a compreensão do

funcionamento das organizações não-governamentais, uma vez que apenas 3 pessoas

continuam na organização, visto a falta de financiamento de projetos.
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2.2.3. Instrumentos

O instrumento utilizado foi a entrevista, tanto individual como coletiva. O objetivo da

entrevista é “uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em

relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos”. (Gaskell, 2004).

Para a Psicodinâmica do Trabalho, a entrevista é a premissa básica durante a pesquisa, com o

mesmo objetivo proposto por Gaskel (2004), além de compreender o objeto de pesquisa sob a

ótica dos entrevistados, investigar o significado ou processo do fenômeno estudado, realizar

estudo descritivo e exploratório.

As entrevistas em Psicodinâmica do Trabalho possuem um roteiro temático próprio, a

partir de quatro temas. O primeiro tema diz respeito ao contexto de trabalho, o segundo sobre

os sentimentos no trabalho, voltados para as vivências de prazer e sofrimento; o terceiro volta-

se para os modos de enfretamento da organização de trabalho e por fim, a ultima temática

refere-se à saúde e aos riscos de adoecimento decorrentes do trabalho.

Essas temáticas são conduzidas a partir de técnicas de associação livre, deflexão e

estimulação. Referente à associação livre, foi solicitado aos participantes que completassem

uma frase que o pesquisador iniciasse (prazer no trabalho é... e sofrimento no trabalho é ...) e

revelassem a primeira palavra que viesse à mente quando escutassem uma determinada

palavra (trabalho, ONG e nome da organização). Essas atividades foram realizadas no início

das entrevistas para estabelecer o raport inicial.

No caso da técnica de deflexão emprega-se a devolução para o entrevistado da mesma

fala ou com algumas variações. Já a estimulação, trata-se do incentivo à fala dos indivíduos,

seja com sinais ou com palavras. (Mendes, 2007). Ainda foram observados os discursos, as
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contradições, as piadas, risadas, silêncios que favorecem à construção da compreensão da

realidade compartilhada pelos entrevistados.

A entrevista coletiva foi um procedimento também adotado nos estudos de Merlo et al.

(2003), Antloga (2003), Rocha (2003), Abrahão e Torres (2004), Sznelwar e Uchida (2004),

Barros (2005), Barfknecht (2005) e Vieira (2005), dentre outros. Já a entrevista individual é

mais utilizada (Moraes, 2004; Silva, 2005; Machado, 2006; Castro-Silva, 2006; Freitas, 2007,

Rossi, 2008, entre muitos outros), mediante a restrição das organizações em liberar mais de 3

pessoas para uma entrevista coletiva ou sessão coletiva em um mesmo horário, dificuldade

também encontrada nesse estudo.

O primeiro  contato  foi  estabelecido  com a  ONG “A” em outubro  de  2007,  com três

visitas até o dia da entrevista coletiva e muitas conversas para encontrar a melhor forma de

realizar o estudo para ambos os lados. A instituição havia passado por uma pesquisa de clima

organizacional no mês de junho de 2007, porém sem apresentar os resultados para os

conselhos, coordenações e os demais trabalhadores. Esse fato impediu a aplicação de todas as

escalas do Inventario de Riscos e Adoecimento no Trabalho - ITRA, anteriormente projetado,

porque se entendeu que os itens eram bastante parecidos. Foi realizada uma análise entre o

formulário da pesquisa de clima organizacional e os do ITRA, constatando que 80% das

questões da escala de avaliação do contexto de trabalho já tinham sido contempladas na

pesquisa de clima. O questionário quantitativo, portanto, foi reformulado e aplicado com duas

escalas: a de custo humano e a de prazer e sofrimento no trabalho, entre os meses de março a

maio de 2008.

Uma outra conseqüência da realidade organizacional foi a antecipação da entrevista

coletiva antes da aplicação da escala, visto que a organização entendia que seria necessário

dar um intervalo mais longo entre a aplicação das escalas e da pesquisa de clima.
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Em relação à ONG “B”, a primeira visita foi feita no mês de setembro de 2008 e

imediatamente a coleta de dados foi iniciada. Ao total foram 10 entrevistas individuais com os

trabalhadores desde a coordenação aos serviços gerais, buscando diversificar os setores. As

entrevistas foram realizadas individualmente a pedido da instituição, a qual não poderia

liberar cinco trabalhadores ao mesmo momento. As entrevistas se deram ora na copa, ora em

uma sala de reunião, sendo necessários quatro dias para sua finalização.

Já na ONG “C” o contato foi firmado no mês de outubro de 2008, período onde

aconteceu  a  visita  e  as  entrevistas.  O  momento  dessa  ONG  é  o  que  eles  chamaram  de

“entressafra de projetos”, isto é, um projeto foi terminado recentemente e não existe no

momento outro para ser realizado, de forma que os recursos também foram reduzidos. Por

conseqüência vários trabalhadores tiveram seus contratos finalizados, férias antecipadas,

horários flexibilizados para que possam realizar outros trabalhos remunerados. De uma

grande equipe com jornalistas e estagiários, restaram apenas 2 jornalistas em uma das linhas

de  trabalho.  Com  a  diminuição  de  recursos,  algumas  ações  também  tiveram  seus  ritmos

minimizados.

Portanto, foram 14 entrevistas individuais e 1 coletiva com 5 participantes. As

entrevistas cessaram pela observação de que o discurso desses trabalhadores, mesmo em

organizações e Estados diferentes eram semelhantes, sem grandes variações, de forma que é

possível dizer que houve uma validação dos dados.
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2.2.4. Análise dos Dados

As entrevistas foram gravadas e transcritas literalmente. As transcrições foram

submetidas à Análise do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC, pela pesquisadora e uma

pesquisadora assistente, mestranda do curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia,

treinada e capacitada para realizar análises através do DSC.

O primeiro passo após diversas leituras das entrevistas foi a análise individual de cada

pergunta e, posterior categorização de temáticas surgidas nos discursos. As categorias

semelhantes foram agrupadas com o objetivo de centralizar cada vez mais as temáticas,

tentando evitar o recorte exagerado do sentido, conseqüentemente buscando a discursividade.

Assim, foi construída uma tabela onde estavam dispostas as categorias, idéias centrais,

ancoragens e expressões chaves, de forma que era possível visualizar a articulação entre cada

um desses conceitos.

Procedida à categorização, destacaram-se as idéias centrais e foi extraída a ancoragem,

quando essa estava presente. Em seguida, foram ressaltadas as expressões - chaves de cada

idéia central, para então, construir o DSC. Assim, a partir das respostas de cada pergunta foi

construído um discurso coletivo. Após a construção da pesquisadora, toda a tabulação era

repassada à assistente para uma análise e correção, a qual validava ou sugeria outras

construções.

É importante esclarecer que as análises foram empreendidas em cada organização em

particular, não havendo mistura de respostas de organizações diferentes para a construção do

DSC, a fim de preservar a coletividade e a compreensão das relações intersubjetivas de cada

ONG.
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2.2.5. Categorias analíticas

Sofrimento – Vivências concomitantes de desgaste e insegurança. O desgaste é definido

como sentimento de desânimo, cansaço, ansiedade, frustração, tensão emocional, sobrecarga.

E à insegurança, relaciona-se o sentimento de incompetência relacionado ao desempenho e à

produtividade. (Dejours, 2004)

Prazer – É a vivência de realização e liberdade, envolvendo experiências simbólicas de

reconhecimento. Reconhecimento esse, fundamental para o fortalecimento da identidade do

sujeito. A realização é entendida como sentimento de gratificação, orgulho e identificação

com o trabalho; já liberdade, como possibilidade de pensar, organizar e falar sobre o trabalho

livremente. (Mendes & Cruz, 2004)

Mobilização Subjetiva – processo de ressignificação da vivência de sofrimento em vivência

de prazer. (Mendes, 2007)

Estratégia Defensiva – modo de enfrentamento do sofrimento no trabalho, construído

coletivamente, com o objetivo de minimizar as vivências de sofrimento. (Dejours, 1994)

Reconhecimento – processo de valorização do esforço e do sofrimento investido para

realização do trabalho, que possibilita ao trabalhador a construção da sua identidade.

(Mendes, 2007)

Organização do Trabalho – divisão do trabalho, conteúdo da tarefa, sistema hierárquico,

relações de poder. (Dejours, 1992)
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3. CAPÍTULO III - RESULTADOS E

DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados e inicialmente, são descritos os

contextos de trabalho e as características das organizações não-governamentais pesquisadas,

bem como a análise das entrevistas realizadas em cada ONG. Apresenta-se ainda as vivências

de prazer e sofrimento e as estratégias de mediação utilizadas pelos trabalhadores, conforme

os objetivos propostos nesta pesquisa.

3.1. Contextos de trabalho

A caracterização dos contextos de trabalho das organizações pesquisadas constitui o

primeiro objetivo específico, sendo necessária para o entendimento da dinâmica do prazer e

sofrimento dos trabalhadores. A descrição desse contexto foi realizada a partir das entrevistas,

bem como da análise documental dos folders e das informações contidas nos sites da internet

dessas organizações. Assim, apresenta-se primeiramente a rede que interliga as ONGs e

posteriormente cada uma em individual.

A Rede de ONGs tem a característica principal de ser uma agência de notícias sobre a

infância e a adolescência no Brasil e na América Latina, com o objetivo de qualificar as

informações publicadas nos meios de comunicação sobre a criança e o adolescente,

capacitando os jornalistas e estudantes de jornalismo. Tem apenas o papel de integração e

articulação entre as ONGs parceiras.
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A Rede no Brasil nasceu em março de 2000 com a finalidade de ampliar e fortalecer a

promoção dos direitos de crianças e adolescentes a partir de uma parceria entre as

organizações de comunicação que atuam nessa área em diversas regiões brasileiras. O desafio

é de investir na formação de uma cultura jornalística que investigue e priorize as questões

relativas ao universo infanto-juvenil, sempre sob a ótica dos seus direitos.

A Rede contempla onze Estados e Distrito Federal, entre eles: Salvador e Recife, onde

a pesquisa foi realizada, além de Brasília. Segundo Ferreira (2005) a facilidade de formar

redes em torno de determinada demanda social é uma das potencialidades dessas

organizações. Para o autor, a lógica das redes facilita a estruturação de processos e alimenta a

capacidade criativa e adaptativa necessárias para enfrentar questões complexas, expandindo as

demandas locais para demandas regionais e nacionais.

3.1.1. ONG “A”

A ONG “A” foi fundada em 1999 com o objetivo de transformar a vida dos

adolescentes de comunidades carentes por meio da Comunicação. Atualmente o propósito é

“promover a formação de crianças, adolescentes e jovens através do uso qualificado e criativo

das tecnologias da informação e da comunicação”. Como missão pretendem “contribuir para a

construção de uma sociedade que garanta igualdade de oportunidades para o pleno

desenvolvimento e a participação social de crianças, adolescentes e jovens, através da

democratização e do uso educativo da comunicação”.

Uma das formas de atuação se dá nas escolas públicas através de capacitação de

professores e alunos para utilizarem a Comunicação no processo de ensino/aprendizagem de
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conteúdos curriculares. Realizam ainda programas que capacitam os jovens como agentes de

comunicação, viabilizando ainda junto à empresa, a contratação de jovens aprendizes.

Um outro objetivo que é a ligação com a Rede, trata-se da promoção nos veículos e

profissionais da mídia, ações que potencializam o papel de informar e mobilizar a sociedade

sobre direitos fundamentais de todas as crianças, adolescentes e jovens do país.

A ONG é estruturada com uma assembléia geral, conselhos fiscal, diretivo e jovem, e

ainda um comitê gestor, cujas atividades focam a fiscalização, assessoria e monitoramento das

ações. Há ainda os núcleos de ação, são eles: Gestão, Produção, Disseminação, Mobilização e

Ação Política.

A realidade encontrada nessa ONG quanto à redução do número de trabalhadores, é

compartilhada por diversas outras ONGs que foram contatadas durante a coleta de dados,

sendo inclusive algumas descartadas pelo número reduzido de pessoal, apesar do interesse em

participar. Esse cenário nos fez repensar a estratégia quantitativa inicialmente projetada,

voltando-se exclusivamente para uma pesquisa qualitativa, com entrevistas individuais e

coletivas.

3.1.2.ONG “B”

A ONG pesquisada foi criada em 1993 com a missão de contribuir para a construção,

nos meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e defesa dos direitos da

criança e do adolescente, com três eixos estratégicos – Mobilização, Monitoramento e

Qualificação.

Como princípios norteadores de suas ações estão:
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A crença de que a democratização e a qualidade da informação são elementos

essenciais na construção de consciências e de um estado permanente de mobilização

transformadora.

A compreensão que deve favorecer novas abordagens em benefício da promoção do

desenvolvimento humano e social a partir da mobilização em torno da defesa dos

direitos da criança e do adolescente, com foco extensivo às questões de gênero e etnia.

O reconhecimento de que é fundamental a criação de uma cultura de co-

responsabilidade pela qualidade da informação pública como condição estratégica para

a inserção da criança e do adolescente como personagens prioritários na agenda

nacional de desenvolvimento humano e social.

A Convenção Internacional dos Direitos da Infância e o Estatuto da Criança e do

Adolescente.

A  ONG  possui  um  conselho  diretor  e  uma  assembléia  de  sócios  nas  instâncias

máximas de seu gerenciamento, mas é a secretaria executiva a responsável pelo andamento

das ações junto às assessorias de projeto e parcerias. A organização é ainda composta por

Núcleo de Mobilização, Coordenação de Pautas, Coordenação de Mídia Online, Núcleo de

Qualificação e Relações Acadêmicas, Núcleo de Monitoramento de Mídia e Estatística,

Coordenação Editorial, Controladoria, Coordenação de Atendimento e Produção,

Coordenação de Informática, Coordenação do Programa de Estágio, Coordenação Rede Brasil

e a Coordenação Rede América Latina.

Sua estrutura é ampla e organizada diante da amplitude de suas ações, entretanto não

escapa da realidade das demais ONGs com um número enxuto de pessoal, que varia conforme

recursos, financiamentos e projetos em vigor. Dessa forma o vínculo de trabalho também é

diversificado e flexível, contando ainda com um grande número de estagiários. Ressalta-se,

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


66

porém que a formação profissional faz parte do objetivo da instituição, que possui vínculos e

parceira com as universidades a fim de melhor qualificar os jornalistas, sendo um dos motivos

do grande número de estagiários.

Destaca-se o clima de trabalho intenso dentro da ONG, e uma certa dificuldade para o

agendamento das entrevistas. Contudo, os participantes demonstraram-se colaborativos e em

certos  momentos  com  vontade  de  falar  sobre  seus  sentimentos,  anseios  e  o  trabalho

desenvolvido por eles.

3.1.3.ONG “C”

A ONG “C” surgiu com um grupo de amigos que pensavam em desenvolver trabalhos

na área de produção cultural em 1984. Mas só em 1989 eles criam a ONG voltada para

comunicação e educação com ações focadas na promoção e defesa dos direitos de crianças,

adolescentes e jovens. Hoje possui uma estrutura organizacional com diretoria, conselho

fiscal, uma coordenação executiva, assessoria pedagógica, gerências administrativa-financeira

e as coordenações de cada projeto.

Esta foi a primeira organização em seu Estado a trabalhar o tema comunicação como

proposta sócio-pedagógica de ensino-aprendizagem. Com a missão de “contribuir para a

melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens, através do potencial

pedagógico e mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude socialmente responsável

e cidadã”.

A ONG possui 2 linhas de trabalho, uma voltada para a educação pela comunicação

com adolescentes e jovens, bem como com a sensibilização e capacitação de educadores nessa

área. E uma segunda, porém não menos importante, que une essa ONG à Rede no Brasil, a
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qual  busca  ampliar  e  qualificar  o  debate  entre  os  atores  sociais  que  trabalham  com  a

comunicação e com o tema da infância.

Essa ONG possui características mais semelhantes à ONG “A”, pelo caráter social que

ganha suas ações em comunidades carentes do que com a ONG “B” que se volta apenas para

a comunicação.

O momento dessa ONG é o que eles chamaram de “entressafra de projetos”, isto é, um

projeto  foi  terminado  recentemente  e  não  existe  no  momento  outro  para  ser  realizado,  de

forma que os recursos também foram reduzidos. Por conseqüência vários trabalhadores

tiveram seus contratos finalizados, férias antecipadas, horários flexibilizados para que possam

realizar outros trabalhos remunerados. De uma grande equipe com jornalistas e estagiários,

restaram apenas 2 jornalistas em uma das linhas de trabalho. Com a diminuição de recursos,

algumas ações também tiveram seus ritmos minimizados.

Ressalta-se que em uma das salas em que foi realizada as entrevistas, percebeu-se a

pilha de jornais que se acumulavam nos cantos. Isso se deve a falta de pessoal para realizar a

triagem das notícias que deveria ser diária. Observou-se também as cadeiras vazias e

computadores desligados, sinalizando esse período de poucos investimentos e trabalho.

Assim, além de não possuir muitos trabalhadores na sede, percebeu-se a partir das 3

entrevistas realizadas que a dinâmica organizacional não difere das outras ONGs. Cada uma

vive momentos financeiros diferentes, mas a organização de trabalho parece não divergir uma

da outra.
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Quadro 6 - Características gerais das organizações pesquisadas

ONGS A B C

Ano de Criação 1999 1993 1989

Foco de Atividade Comunicação e Educação Comunicação Comunicação e Educação

Nº aproximado de
trabalhadores 50 40 Indefinido

Nº de pessoas
entrevistadas 6 10 3

Fase atual Reestruturação para
melhorar a ação existente Ação Redução das ações por

falta de recursos/ projetos

O que se observa é que as ONGs são de características bastante semelhantes,

principalmente quanto a organização do trabalho, no entanto, passam por fases diferenciadas.

A ONG “C” é a mais antiga das três e a que passa pelo período mais crítico e mais temido

pelas outras organizações, a falta de projetos e recursos.

A ONG “B” parece ter uma estrutura mais organizada e mais focada, talvez porque se

mantenha com uma ação mais direcionada que é a de comunicação, bem como funciona como

uma sede da Rede no Brasil, sendo o principal ponto de apoio também na América Latina.

Já a ONG “A”, passa por um momento de reestruturação buscando soluções e se

antecipando  a  possíveis  momentos  de  “entressafra”.   O  fato  é  que,  é  possível  compreender

fases diversas nas quais as organizações passam, passaram ou podem passar, revelando uma

certa riqueza desse estudo.

A figura 1 mostra como se dá o funcionamento das ONGs.
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Figura 1- Lógica de funcionamento das organizações não-governamentais

Esse é o fluxo de trabalho de uma ONG: elabora-se um projeto conforme a demanda

da comunidade, em conformidade com a missão institucional e se buscam parceiros para seu

financiamento. Da mesma forma, há um acompanhamento dos editais de agências

financiadoras e empresas que mantém ações de responsabilidade social, conciliando os

projetos construídos com os requisitos dos editais ou formulando novos projetos.

Quando ocorre aprovação de algum projeto, as equipes são mobilizadas para a

execução e, por vezes contratam novos trabalhadores temporários para a dar conta da

demanda.  Mas,  geralmente,  as  equipes  continuam  as  mesmas,  o  que  se  aumenta  é  a

intensidade, o ritmo de trabalho e a pressão para se realizar um trabalho de qualidade no

tempo pré-estabelecido e dentro do orçamento financiado. Porém, quando o projeto não é

aprovado, há uma redução de recursos financeiros o que provoca uma redução também de

pessoal e outros custos.
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Observa-se que o financiamento externo rege a organização do trabalho e direciona as

escolhas e ações das ONGs. É possível a execução de vários projetos concomitantemente o

que garante um maior ritmo de trabalho e ao mesmo tempo uma segurança do recebimento de

salários, por exemplo. Quando um projeto não é aprovado busca-se parcerias até o

esgotamento das possibilidades de recursos, só então, esse projeto é descartado ou guardado

para um outro momento.

Merege (1997) salienta que as ONGs possuem algumas características particulares que

as diferem da lógica de gestão praticada no setor privado. Entre essas, o atendimento a

comunidades carentes com serviços a baixo custo, flexibilidade administrativa e a facilidade

em formação de redes com diversas organizações.  Esses são aspectos compartilhados com as

entidades pesquisadas, assim como assemelham-se às características descritas por Oliveira e

Ferraz.

3.2. Descrição do Discurso do Sujeito Coletivo

A descrição será apresentada individualmente sobre cada organização, ressaltando as

idéias centrais, a ancoragem e o discurso do sujeito coletivo obtidos a partir das entrevistas.

ONG “A”

No que se refere ao trabalho realizado na ONG surgem oito idéias centrais: o prazer

pelo ambiente agradável e pelo sentido do trabalho; o foco no sentido e na natureza do

trabalho; o reconhecimento pessoal e da organização; a responsabilidade, o compromisso e a
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disposição para o trabalho; a captação de recursos; o foco na remuneração, a falta de

autonomia e por fim, o volume de trabalho e o desenvolvimento de múltiplas habilidades.

Essas idéias serão apresentadas individualmente com a Ancoragem (AC) e o discurso do

sujeito coletivo (DSC).

Quando a temática se refere ao trabalho na ONG, observam-se duas idéias centrais

(IC), antagônicas entre si. Uma ressalta os aspectos positivos e a outra os aspectos negativos,

revelando uma ambivalência de como é trabalho é percebido pelos trabalhadores.

IC 1 - Prazer obtido a partir da coletividade, ambiente agradável e pelo sentido do

trabalho.

IC 2 - O volume de trabalho exige múltiplas habilidades e ao mesmo tempo gera

aprendizado e desgaste.

A primeira idéia central está ancorada na crença de que o trabalho é gratificante e

prazeroso pelo sentido, pelos resultados concretos, pela coletividade e o bom clima no

ambiente organizacional (AC1). Por outro lado, acredita-se que a exigência das múltiplas

habilidades traz benefícios como o aprendizado, embora gere um desgaste (AC2). O discurso

foi concebido da seguinte forma:

É um trabalho dinâmico que exige múltiplas habilidades, porque a gente faz de um
tudo, como a gente fosse uma espécie de celular ultra hiper moderno sabe, que faz
várias coisas ao mesmo tempo, tira foto, telefona, tem n memória pra pra, acessa
internet, grava e edita filme, é desgastante, você sente a energia toda chupada
mesmo. Por outro lado, ver o resultado do que se faz compensa o cansaço, nervoso,
e dá prazer até mesmo pelo ambiente de trabalho porque é bem unido né? Tudo é
muito feito coletivamente, ninguém faz nada sozinho, o trabalho é um pouco mesmo
de tipo de vida, objetivo de vida, um ideal de vida... eu consigo ver um sentido
naquilo né?
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Ao retratar as dificuldades encontradas para a execução do trabalho apenas uma idéia

central é percebida, esta diz respeito à captação de recursos.

IC 3 - A dificuldade na captação de recursos passa pela relação complicada com

financiadores, o que acarreta desigualdades no pagamento dos trabalhadores e uma

instabilidade financeira.

O pressuposto é que se existisse mais recursos os problemas seriam resolvidos, sendo

o  maior  deles  o  pagamento  adequado  dos  salários  dos  trabalhadores  (AC3).  A  partir  disso,

observa-se o seguinte DSC:

É a questão de lidar com o financiador, a captação de recursos gera uma questão
de que você acaba não podendo conceder a todos os mesmos benefícios, falta
estabilidade financeira, de saber se você fica ou não fica, falta de carteira assinada,
isso dá uma instabilidade emocional, financeira muito grande, e às vezes tem que se
sobrecarregar no trabalho para poder fazer com que aconteça o que a gente
também sonha.

Mais duas idéias centrais surgem ao indagar os entrevistados se existe reconhecimento

no trabalho e de como se dá e é percebido esse reconhecimento.

IC4 - Reconhecimento pessoal e da organização

IC5 - Falta de autonomia

Acredita-se na existência do reconhecimento que se dá a partir dos elogios dos

colegas, da coordenação e do público em geral (AC4). Contudo, há ainda o pressuposto que se

as atividades precisam ser supervisionadas, então não há autonomia, como conseqüência

percebe-se uma falta de reconhecimento, entendendo-o como confiança no trabalho (AC5). O

DSC foi então construído assim:
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Tem coisas assim que você parece que pô! Não tem confiança no trabalho?
Entende-se que não é desconfiança, é só preocupação, um cuidado, só que isso às
vezes atrapalha também. Fica parecendo que é falta de reconhecimento, mas há
essa troca de e-mail, de carinho, assim, entre a gente, de todo mundo, o próprio
coordenador, tem muito disso ‘pô, valeu!’, aquele momento, daquela equipe menor,
você é reconhecida, automaticamente o reconhecimento, ele é da instituição, assim,
ele sai, ele se espalha, a gente viaja fora, muitos lugares, temos contatos com
muitos grupos externos né? A gente vê o reconhecimento tanto aqui, quanto no
interior, noutros Estados, a gente percebe o reconhecimento do povo.

Ao falarem sobre pensamentos e sentimentos que surgem quando acordam para ir a

ONG, há apenas uma idéia central, o que revela um discurso uníssono desses trabalhadores.

IC6 - Há uma responsabilidade com a imagem da empresa e um compromisso com

essa imagem, com a equipe e os colegas, que se reflete na disposição para o trabalho.

Acredita-se que ir ao trabalho é honrar com o compromisso com a ONG, com os

colegas, com a clientela e consigo mesmo, principalmente pela imagem forte da instituição.

(AC6) O DSC é, portanto representado assim:

Acorda-se disposta e bem feliz, também tranquila, muita felicidade que a relação é
muito boa com todos né? Por outro lado, é a responsabilidade muito grande... a
gente tem um nome né pessoal? A gente tem um nome da ONG que é forte que muita
gente conhece, que tem uma galera que quer trabalhar e acha que aqui dentro é o
máximo.

Em outro momento, foi pedido que os entrevistados completassem a frase “se não

trabalhasse na ONG ...” Assim, apareceram duas idéias centrais:

IC7 – Foco na natureza e sentido do trabalho

IC8 – Foco na remuneração e estabilidade financeira
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As ancoragens são refletidas na crença da importância do trabalho como ideal de vida

que confira um sentido a vida do trabalhador (AC7) e no pressuposto de que é preciso obter

estabilidade financeira no trabalho (AC8).  Essas são idéias não necessariamente precisam ser

paradoxais, todavia em se tratando do contexto referido nesse estudo, o discurso do sujeito

coletivo revela uma contradição, na qual não é possível obter a estabilidade financeira

trabalhando nesse tipo de organização. Observa-se:

Tem que crescer muito mais pelo ideal do que você tem desejo, você tem vontade a
vida inteira, mas assim, isso não enche barriga, não deixa você continuar algumas
coisas importantes, também não to falando de dinheiro, ganhar pra ficar ricona,
não é isso, mas construir alguma coisa, ter estabilidade, precisa-se de sentido pro
trabalho que não seja só o dinheiro, claro que é importante para viver como pessoa,
mas não basta, pode-se até trabalhar em outros setores, mas é com certeza muito
mais socialmente responsável, mais eticamente, mais prevendo é formação de
valores.

Abaixo se encontra um quadro resumo com todas as idéias centrais e respectivas

ancoragens, e ainda uma síntese do discurso do sujeito coletivo.
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Quadro 7 - Resumo da análise do discurso do sujeito coletivo na ONG “A”

Idéia Central Ancoragem DSC Síntese
IC 1 - Prazer obtido pela
coletividade, ambiente
agradável e pelo sentido do
trabalho.

Crença  de  que  o  trabalho  é
gratificante e prazeroso pelo
sentido, pelos resultados
concretos, pela coletividade e o
bom clima no ambiente
organizacional (AC1)

IC 2 - O volume de trabalho
exige múltiplas habilidades
e ao mesmo tempo gera
aprendizado e desgaste.

Acredita que a exigência das
múltiplas habilidades traz
benefícios como o aprendizado,
por outro lado, gera um
desgaste (AC2)

É um trabalho dinâmico que exige
múltiplas habilidades, é desgastante. Por
outro lado, ver o resultado do que se faz
compensa o cansaço, nervoso, e dá prazer
até mesmo pelo ambiente de trabalho
porque é bem unido né? é um objetivo de
vida, um ideal de vida... eu consigo ver um
sentido naquilo né?

IC 3 - A dificuldade na
captação de recursos que
acarreta desigualdades no
pagamento dos
trabalhadores e uma
instabilidade financeira.

O pressuposto é que se existisse
mais recursos os problemas
seriam resolvidos, e o maior
deles o pagamento adequado
dos salários dos trabalhadores
(AC3).

Falta estabilidade financeira, dá uma
instabilidade emocional, financeira muito
grande, e às vezes tem que se
sobrecarregar no trabalho para poder fazer
com que aconteça o que a gente também
sonha.

IC4 - Reconhecimento
pessoal e da organização

Acredita-se no reconhecimento
que existe a partir dos elogios
dos colegas, coordenação e
publico em geral (AC4).

IC5 - Falta de autonomia Pressuposto que se as
atividades precisam ser
supervisionadas, então não há
autonomia, como conseqüência
percebe-se  uma  falta  de
reconhecimento, entendendo-o
como confiança no trabalho
(AC5)

Fica parecendo que é falta de
reconhecimento, mas há essa troca de e-
mail,  de  carinho,  assim,  entre  a  gente,  de
todo mundo, você é reconhecida,
automaticamente o reconhecimento, ele é
da instituição, o reconhecimento tanto
aqui, quanto no interior, noutros Estados, a
gente percebe o reconhecimento do povo.

IC6 - Há uma
responsabilidade com a
imagem da empresa e um
compromisso com essa
imagem, com a equipe e os
colegas, que se reflete na
disposição para o trabalho.

Acredita-se que ir ao trabalho é
honrar com o compromisso
com a ONG, com os colegas, a
clientela e consigo mesmo,
principalmente pela imagem
forte da instituição. (AC6)

Eu acordo disposta  e  bem feliz,  Por  outro
lado, é a responsabilidade muito grande...
a gente tem um nome né pessoal?

IC7 – Foco na natureza e
sentido do trabalho

Crença da importância do
trabalho como ideal de vida que
confira um sentido a vida do
trabalhador (AC7)

IC8 – Foco na remuneração
e estabilidade financeira

Pressuposto de que é preciso
obter estabilidade financeira no
trabalho (AC8)

Tem que crescer muito mais pelo ideal do
que você tem desejo, você tem vontade a
vida  inteira,  mas  assim,  isso  não  enche
barriga, não deixa você continuar algumas
coisas importantes.
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ONG “B”

No que se refere ao trabalho realizado na ONG surgem quinze idéias centrais: foco na

natureza do trabalho, foco na remuneração e na estabilidade financeira, o sentido de trabalho,

volume e diversidade do trabalho versus tempo disponível, disposição para o trabalho apesar

do desgaste, desgaste pelo ritmo de trabalho, busca pessoal, busca da organização,

reconhecimento interno, reconhecimento externo, trabalho atual na ONG, meta para o futuro,

separação entre trabalho e vida pessoal, luta por recursos para realizar o trabalho, dificuldade

na estrutura organizacional mediada pela falta de recursos financeiros. Essas idéias serão

apresentadas individualmente com a ancoragem e o discurso do sujeito coletivo.

Duas idéias centrais surgiram a partir da temática sobre o trabalho realizado na ONG e

evidenciam as duas faces do trabalho, um lado positivo e outro negativo.

IC 1 - Sentido do trabalho

IC2 - Luta por recursos para realizar o trabalho

A ancoragem da primeira idéia central está assentada nos sentimentos de realização e

reconhecimento e a crença de que é preciso fazer um trabalho que tenha conteúdo e apreço

(AC1).  Por outro lado, observa-se ainda um sentimento de trabalho dobrado pela busca

incessante de recursos que assegure a existência da ONG (AC2), ancorando a IC2.  O discurso

do sujeito coletivo é apresentado da seguinte forma:

A prioridade é o conceito do trabalho, uma causa que se acredite e que te permite
fazer coisas que você acha que são úteis, sentir que o trabalho é reconhecido e que
tem relevância, porém trabalhar em ONG é um pouco mais complicado, a cada ano
tem que buscar recursos para existir, então tem o trabalho para ser realizado e o
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trabalho de correr atrás das circunstâncias que te permitem que o trabalho seja
realizado, nisso tem um pouco de insegurança.

No que diz respeito às dificuldades encontradas no trabalho observa-se duas idéias

centrais que se complementam para retratar essa temática.

IC 3 - Volume e diversidade de trabalho versus tempo disponível

IC 4 - Dificuldade na Estrutura Organizacional obtida pela falta de recursos

financeiros

O pressuposto que ampara a IC3 é de que se existisse mais tempo, os trabalhos seriam

melhor executados (AC3). Assim como, a IC4 ancora-se na crença de que se houvesse mais

recursos financeiros poderia contratar mais pessoas ou ainda manter as que tem com proposta

de salários melhores. O DSC está assim representado:

O volume de trabalho em alguns momentos, ele acaba sendo muito maior do que a
quantidade de horas são muitas demandas de naturezas diversas e tudo é urgente?
Tudo acontece muito rápido, o dia tinha que ter 26 horas. Por outro lado, há uma
grande rotatividade de pessoas, a gente não consegue as pessoas por conta do
salário, o que realmente nos angustia é isso, saber que a gente pode fazer um bom
trabalho e às vezes emperra porque o recurso é escasso, é isso de não ter como
fazer um bom trabalho por falta de recursos.

No que se refere ao reconhecimento no trabalho, destaca-se mais duas idéias

complementares as quais enfatizam a presença do reconhecimento.

IC5 - Reconhecimento Interno

IC 6 – Reconhecimento Externo
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O  pressuposto  é  que  se  as  pessoas  te  consultam,  elogiam  e  valorizam  teu  trabalho,

existe reconhecimento e esse, é particular, dirigido a pessoa, portanto interno (AC5). Assim

como se acredita que tenha um outro reconhecimento que não é individual, mas do coletivo,

da instituição. Nesse caso, existe a crença de que se o público alvo procuram e aceitam as

sugestões da ONG, então há um reconhecimento externo (AC6). O DSC foi construído da

seguinte maneira:

Existe um reconhecimento interno, que diz respeito ao reconhecimento das pessoas,
da instituição por aquilo que você faz, que é quando as pessoas te valorizam pelo
papel que você exerce, né?, seja ele qual for, no escutar, no consultar, é as pessoas
terem noção do que você faz aqui dentro é importante. Por outro lado, há um
reconhecimento que é da instituição que é ser reconhecida como uma instituição
que é séria, antes de mais nada, naquilo que este se propondo a fazer, nesse
sentindo os jornalistas ligam pra cá, acolhem as nossas sugestões, além de buscar
nossas sugestões, isso é um reconhecimento.

A partir da temática do Reconhecimento, foi evocado um novo tema a respeito da

realização no trabalho. Desse novo tema ressalta-se outras duas idéias antagônicas uma vez

que a primeira retrata a atualidade e a segunda um trabalho futuro ou idealizado.

IC 7 - Trabalho atual na ONG

IC 8 - Meta para o futuro

As idéias estão balizadas nas crenças de que a realização esteja atrelada ao gostar de

fazer o trabalho, de se sentir bem e pelo orgulho do trabalho desempenhado, porém isso não

reflete uma realização financeira (AC7). Acredita-se ainda que a realização só é possível no

final da vida quando não se tenha mais nada a alcançar, uma vez que se presume que todas as
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metas foram conquistadas sejam pessoais ou financeiras (AC8). O discurso revela esses dois

aspectos: uma realização pelo trabalho atual e uma outra que será buscada em um futuro.

Há realização no sentido de confortável e orgulho do trabalho que se faz, se sentir
realizada pelo aprendizado, pelos contatos pessoais que te permitem fazer aqui.
Outro ponto é que a realização é unida com a questão financeira e se eu for olhar
pelo aspecto financeiro não teria realização não. Mas quando você chega a ponto
de dizer que está realizada, é porque você chegou ao final de linha, nesse sentido há
metas a se alcançar, assim de chegar a outros lugares, milhões de coisas para fazer
tanto em formação acadêmica quanto em atividade produtiva.

Outras três idéias centrais são percebidas quando os trabalhadores falam dos

sentimentos e pensamentos que surgem quando acordam para irem trabalhar e quando

retornam para a casa.

IC9 – A ida ao trabalho é carregada de disposição e entusiasmo

IC10 – Separação entre o trabalho e a vida pessoal

IC11 – Desgaste pelo ritmo intenso de trabalho

A satisfação em trabalhar em algo que se acredita e que se gosta gera uma disposição e

motiva a ida à organização, esse é o pressuposto que rege a idéia central 9. Também é

destacado pelos participantes a importância de manter uma separação entre a vida pessoal e o

trabalho, de forma que se torna necessário o desligamento das preocupações profissionais ao

retornar para casa, sendo esta crença que ancora a IC 10. O desgaste foi salientado como

resultado do dia-a-dia das tarefas organizacionais, no entanto, não foi encontrada ancoragem.

Obteve-se o seguinte discurso.
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Se tem bastante ânimo em vir pra cá, de se trabalhar empolgado, mas a gente tem
sempre muita coisa para fazer, é sempre um ritmo de correria que acabam sendo
feitas num clima muito agradável, o que faz com que o dia tenha uma leveza, é
gostar do que faz, das pessoas, de ser apaixonada por isso aqui, então é vir
trabalhar cansado, mas empolgado. A gente sente que a ONG suga demais toda a
nossa energia, a gente se doa muito, você sai daqui esgotada, mas chega-se em casa
e não se pensa no que deixou de fazer, desliga-se muito a questão do trabalho.

Ao completarem a frase “se não trabalhasse na ONG...” são evocadas duas idéias

principais uma ressalta o aspecto da natureza do trabalho e a outra a da estabilidade

financeira.

IC 12 – Foco na natureza do trabalho

IC 13 – Foco na estabilidade financeira

A ancoragem baseia-se na crença da importância da natureza do trabalho, do sentido

desse trabalho pra si e para os outros (AC12). Por outro lado, compartilha-se a valorização da

estabilidade financeira, que aparece de forma contraditória no discurso por ser algo que não é

possível de alcançar na ONG.

A gente tem que na vida da gente sair buscando, colecionando nova experiência,
novas competências, assim não é em que outra instituição em que se trabalharia,
mas o que se faria, provavelmente em outra ONG, mas até governamental se
julgasse que se poderia ter espaço para fazer um trabalho criativo, interessante e
produtivo, por outro lado, estabilidade é bacana, todo mundo busca né? A
segurança de você ter seu emprego garantido até a aposentadoria.

O quadro 8 resume as idéias centrais e as ancoragens correspondentes revelando ainda

uma síntese do discurso do sujeito coletivo.
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Quadro 8 – Resumo do Discurso do Sujeito Coletivo da ONG “B”

Idéia Central – IC Ancoragem – AC DSC Síntese
IC 1 – Sentido do trabalho Sentimentos de realização

e reconhecimento e a
crença de que é preciso
fazer um trabalho que
tenha conteúdo e apreço
(AC1)

IC2 - Luta por recursos
para realizar o trabalho

Sentimento de trabalho
dobrado pela busca
incessante de recursos que
assegure a existência da
ONG (AC2)

A prioridade é o conceito do trabalho, sentir
que o trabalho é reconhecido e que tem
relevância, porém trabalhar em ONG cada
ano tem que buscar recursos para existir,
então tem o trabalho para ser realizado e o
trabalho de correr atrás das circunstâncias
que te permitem que o trabalho seja
realizado, nisso tem um pouco de
insegurança.

IC 3 - Volume e
diversidade de trabalho
versus tempo disponível

O pressuposto que ampara
a IC3 é de que se existisse
mais tempo, os trabalhos
seriam melhor executados
(AC3).

IC 4 - Dificuldade na
Estrutura Organizacional
mediada pela falta de
recursos financeiros

Crença de que se houvesse
mais recursos financeiros
poderia contratar mais
pessoas ou ainda manter
as que tem proposta de
salários melhores

O volume de trabalho em alguns momentos,
acaba sendo muito maior do que a
quantidade de horas são muitas demandas de
naturezas diversas, a gente não consegue as
pessoas por conta do salário, o que realmente
nos  angustia  é  isso,  saber  que  a  gente  pode
fazer um bom trabalho e às vezes emperra
porque o recurso é escasso, é isso de não ter
como fazer um bom trabalho por falta de
recursos.

IC5 - Reconhecimento
Interno

O pressuposto é que se as
pessoas te consultam,
elogiam e valorizam teu
trabalho, existe
reconhecimento e esse, é
particular, dirigido a
pessoa, portanto interno
(AC5).

IC 6 – Reconhecimento
Externo

crença de que se o público
alvo procuram e aceitam
as sugestões da ONG,
então há um
reconhecimento externo
(AC6).

Existe um reconhecimento interno e um
reconhecimento que é da instituição que é ser
reconhecida como uma instituição que é
séria, antes de mais nada, naquilo que este se
propondo a fazer.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


82

IC 7 - Trabalho atual na
ONG

Crença de que a realização
esteja atrelada ao gostar
de fazer o trabalho, de se
sentir bem e pelo orgulho
do trabalho
desempenhado, porém
isso não reflete uma
realização financeira
(AC7)

IC 8 - Meta para o futuro Acredita-se ainda que a
realização só é possível no
final da vida quando não
se  tenha mais nada a
alcançar, uma vez que se
presumi que todas as
metas foram conquistadas
sejam pessoais ou
financeiras (AC8).

Há realização no sentido de confortável e
orgulho  do  trabalho  que  se  faz,  se  sentir
realizada pelo aprendizado, pelos contatos
pessoais que te permitem fazer aqui.  está
realizada, é porque você chegou ao final de
linha, se tem milhões de coisas para fazer
tanto em formação acadêmica quanto em
atividade produtiva.

IC9 – A ida ao trabalho é
carregada de disposição e
entusiasmo

A satisfação em trabalhar
em  algo  que  se  acredita  e
que se gosta gera uma
disposição e motiva a ida
à organização (AC9)

IC10 – Separação entre o
trabalho e a vida pessoal

A importância de manter
uma separação entre a
vida pessoal e o trabalho,
de forma que torna-se
necessário o desligamento
das preocupações
profissionais ao retornar
para casa (AC10)

IC11 – Desgaste pelo
ritmo intenso de trabalho

Sem ancoragem

Se  tem  bastante  ânimo  em  vir  pra  cá,  é
sempre um ritmo de correria que acabam
sendo feitas num clima muito agradável, é
gostar do que faz, das pessoas, de ser
apaixonada por isso aqui. A gente sente que a
ONG suga demais toda a nossa energia, você
sai daqui esgotada, mas chega-se em casa e
não se pensa no que deixou de fazer, desliga-
se muito a questão do trabalho.

IC 12 – Foco na natureza
do trabalho

crença da importância da
natureza do trabalho, do
sentido desse trabalho pra
si e para os outros
(AC12).

IC 13 – Foco na
estabilidade financeira

compartilha-se também
como valor, a estabilidade
financeira

A gente tem que na vida da gente sair
buscando, colecionando nova experiência,
novas competências, ter espaço para fazer
um trabalho criativo, interessante e
produtivo, por outro lado, estabilidade é
bacana, todo mundo busca né? A segurança
de você ter seu emprego garantido até a
aposentadoria.
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ONG “C”

A fase em que sem encontra a ONG “C” com apenas 3 trabalhadores não permite a

realização de uma análise através do discurso do sujeito coletivo. No entanto, a permanência

dessa organização no estudo tem como objetivo apresentar as diferentes fases em que uma

ONG está sujeita a atravessar quando não é possível obter recursos financeiros suficientes

para seu perfeito funcionamento.  Por outro lado, ratifica a lógica de funcionamento de uma

organização não governamental e a importância do financiamento externo, o qual interfere

diretamente no funcionamento desse tipo de instituição.

3.3. Vivências de prazer e sofrimento no trabalho

A análise do discurso permitiu a compreensão dos aspectos mais importantes para os

sujeitos, proporcionando uma ampla visão sobre a organização do trabalho e as relações

subjetivas e intersubjetivas que contribuem para as vivências sejam de prazer ou de

sofrimento. Apresenta-se então, os aspectos que influenciam nessas vivências para os

trabalhadores de cada organização e os respectivos discursos do sujeito coletivo, sendo este o

segundo objetivo específico.
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ONG “A”

O discurso dos trabalhadores desta organização está permeado por ambigüidade, no

qual os mesmos fatores que desencadeiam o prazer também proporcionam sofrimento. Isto é

algo já compreensível pela literatura, uma vez que o prazer e o sofrimento estão em relação

dialética e a presença de um não exclui o outro.

Assim, observa-se que as múltiplas habilidades desenvolvidas pelos trabalhadores são

interpretadas como ganhos positivos bem como pontos diferenciais da organização, a qual

estimula a versatilidade e um aprendizado constante. O aprendizado é também referido com a

possibilidade de aplicação prática do conhecimento na ONG, a qual oferece espaço para

inovação e discussão das atividades. Por outro lado, atenta-se para a pressão e o ritmo

intensivo de trabalho que existe nas entrelinhas do discurso.

Há  uma  queixa  sobre  a  sobrecarga  e  a  demanda  de  trabalho  as  quais  geram  um

desgaste seja emocional, cognitivo ou físico além de conflitos nos relacionamentos sociais

fora do ambiente de trabalho mediante a dedicação de maior parte do tempo a ONG. O

discurso do sujeito coletivo abaixo retrata essas questões:

É um trabalho dinâmico que exige múltiplas habilidades, porque a gente faz de um
tudo, como a gente fosse uma espécie de celular ultra hiper moderno sabe, que faz
várias coisas ao mesmo tempo, tira foto, telefona, tem n memória pra pra, acessa
internet, grava e edita filme, é desgastante, você sente a energia toda chupada
mesmo.

Ressalta-se, contudo, que apesar da queixa, não é a demanda de trabalho a fonte

percebida como sofrimento no trabalho para os entrevistados. A falta da carteira de trabalho

que está implicada na dificuldade da captação de recursos gera uma instabilidade emocional e

financeira  que  são  vistas  como  uma  das  dificuldades  de  se  trabalhar  na  ONG.  Relata-se
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durante a entrevista a angústia, desconforto, incômodo por parte dos trabalhadores, sendo esta

a fonte de sofrimento no trabalho identificada pelos mesmos.

É a questão de lidar com o financiador, a captação de recursos gera uma questão
de que você acaba não podendo conceder a todos os mesmos benefícios, falta
estabilidade financeira, de saber se você fica ou não fica, falta de carteira assinada,
isso dá uma instabilidade emocional, financeira muito grande, e às vezes tem que se
sobrecarregar no trabalho para poder fazer com que aconteça o que a gente
também sonha.

Não é apenas a falta do contrato formal do trabalho, mas da forma de remuneração de

uma forma geral. O trabalho nessa ONG é remunerado conforme o financiador de cada

projeto, executado por diferentes equipes de trabalho, de forma que há equipes com contratos

regularizados e outras não. Ou ainda há aqueles que possuem data certa para o recebimento e

outros não. Existem também contratos estabelecidos com os trabalhadores através de notas

fiscais de pessoas jurídicas, no qual os próprios trabalhadores precisam emitir.

A questão financeira revela uma contradição vivenciada por esses sujeitos que pode

ser considerada como sofrimento, pelo conflito interno que se instala. A luta de recursos da

instituição para dar continuidade aos projetos sociais é também uma luta individual dos

trabalhadores pelos seus projetos pessoais. Durante esse ponto da entrevista percebe-se uma

alteração da voz, uma mudança de comportamento indicando um certo constrangimento e ao

mesmo tempo indignação pelo dilema em que se encontram: trabalhar pelo sentido, pelo ideal

de vida ou ter um salário melhor e certo no final do mês?

Mas assim, isso não enche barriga, não deixa você continuar algumas coisas
importantes, também não to falando de dinheiro, ganhar pra ficar ricona, não é
isso, mas construir alguma coisa, ter estabilidade.

Um outro ponto importante trata-se da percepção da falta de autonomia em algumas

situações, que por vezes é compreendida como falta de confiança e de reconhecimento. O
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excesso de supervisão tem levado os trabalhadores a não reconhecerem seu próprio trabalho,

já que este é reconstruindo por outras pessoas durante a supervisão até de uma simples tarefa.

Tem coisas assim que você parece que pô! Não tem confiança no trabalho?
Entende-se que não é desconfiança, é só preocupação, um cuidado, só que isso às
vezes atrapalha também. Fica parecendo que é falta de reconhecimento.

Por outro lado, também é retratado a existência de práticas de reconhecimento entre os

pares e principalmente da comunidade e de outras instituições. É algo que é referendado pelo

ambiente interno e externo à organização. Essas práticas envolvem troca de e-mails, de

elogios dentro da ONG e pela comunidade através das demandas de palestras, de trabalho

voluntário e de outros serviços. Os entrevistados descrevem também um “auto-

reconhecimento” que fortalece as questões de identidade e de valorização do trabalho

realizado.

Há essa troca de e-mail, de carinho, assim, entre a gente, de todo mundo, o próprio
coordenador, tem muito disso ‘pô, valeu!’, aquele momento, daquela equipe menor,
você é reconhecida, automaticamente o reconhecimento, ele é da instituição, assim,
ele sai, ele se espalha, a gente viaja fora, muitos lugares, temos contatos com
muitos grupos externos né? A gente vê o reconhecimento tanto aqui, quanto no
interior, noutros Estados, a gente percebe o reconhecimento do povo.

O sentimento de equipe, de coletividade oferece grande suporte para as dificuldades

encontradas no cotidiano da ONG. Há sempre uma referência a essa ajuda mútua, a formação

de valores e de conhecimento dentro da organização conferindo sentimentos positivos em

relação  ao  trabalho.  Não  é  apenas  o  ambiente  comum  da  ONG  que  une  essas  pessoas,  há

também uma comunhão de ideais, de desejos que proporciona uma coesão grupal e motiva o

trabalho diário.

Acorda-se disposta e bem feliz, também tranquila, muita felicidade que a relação é
muito boa com todos né? Por outro lado, é a responsabilidade muito grande... a
gente tem um nome né pessoal? A gente tem um nome da ONG que é forte que muita
gente conhece, que tem uma galera que quer trabalhar e acha que aqui dentro é o
máximo.
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O trabalho desenvolvido na ONG é considerado pelos entrevistados como

compensador e gratificante. São falas recorrentes durante toda a entrevista, que são

acompanhadas de mudanças nos gestos e expressões faciais confirmatórias do prazer, da

alegria pelo exercício das atividades.

Por outro lado, ver o resultado do que se faz compensa o cansaço, nervoso, e dá
prazer até mesmo pelo ambiente de trabalho porque é bem unido né? Tudo é muito
feito coletivamente, ninguém faz nada sozinho, o trabalho é um pouco mesmo de
tipo de vida, objetivo de vida, um ideal de vida... eu consigo ver um sentido naquilo
né?

Trata-se de um trabalho fortemente atrelado ao sentido que este permite dar ao

trabalhador, a possibilidade de realização pessoal através do exercício da profissão. Não é

descartada a questão da remuneração, mas opta-se por algo que produza valores,

conhecimento e não apenas lucro. E talvez seja nisto que resida a fonte de prazer e realização

que mantém o trabalhador na organização.

Tem que crescer muito mais pelo ideal do que você tem desejo, você tem vontade a
vida inteira (...) precisa-se de sentido pro trabalho que não seja só o dinheiro, claro
que é importante para viver como pessoa, mas não basta, pode-se até trabalhar em
outros setores, mas é com certeza muito mais socialmente responsável, mais
eticamente, mais prevendo é formação de valores.

Os fatores que compõe o prazer como a sublimação, o reconhecimento e a mobilização

subjetiva são possibilitados pela cooperação, espaço para a fala, pelo sentido que existe no

trabalho  realizado.  Dessa  forma,  surgem  indícios  que  se  trata  de  um  trabalho  com  maior

vivência de prazer possibilitada pela natureza da instituição, mas é na organização do trabalho

que se encontram os fatores que propiciam o sofrimento.
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Indicador de prazer
Indicador de sofrimento
Idéia ambígua – prazer e sofrimento

Figura 2 - Idéias centrais da ONG “A”

ONG “B”

As  idéias  centrais  retiradas  do  discurso  dos  sujeitos  revelam  uma  predominância  de

fatores que levam a vivência de prazer, sendo as vivências de sofrimento voltadas para

problemas na organização do trabalho, como captação de recursos, volume e ritmo de

trabalho.

A fala dos entrevistados revela uma percepção de trabalho dobrado, visto que existe

um “trabalho” anterior, que é a construção de um projeto e a batalha para conseguir recursos,

e um “trabalho” posterior que diz respeito a execução da projeto. Essa é uma característica

particular do trabalho em organizações não-governamentais, nas quais o recurso é obtido por
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projeto e temporariamente. Caso não se consiga o financiamento, o projeto não pode ser

executado, gerando uma sensação de insegurança.

porém trabalhar em ONG é um pouco mais complicado, a cada ano tem que buscar
recursos para existir, então tem o trabalho para ser realizado e o trabalho de
correr atrás das circunstâncias que te permitem que o trabalho seja realizado, nisso
tem um pouco de insegurança.

Essa questão de financiamentos exige uma constante atenção nas datas de abertura de

editais nas empresas financiadoras para o envio dos projetos e com os prazos de execução

bem como os limites de orçamento. Esses limites impedem a contratação de pessoal o que cria

um ritmo e volume de trabalho cada vez maior e para menos trabalhadores.

O volume de trabalho em alguns momentos, ele acaba sendo muito maior do que a
quantidade de horas são muitas demandas de naturezas diversas e tudo é urgente?
Tudo acontece muito rápido, o dia tinha que ter 26 horas. Por outro lado, há uma
grande rotatividade de pessoas, a gente não consegue as pessoas por conta do
salário, o que realmente nos angustia é isso, saber que a gente pode fazer um bom
trabalho e às vezes emperra porque o recurso é escasso, é isso de não ter como
fazer um bom trabalho por falta de recursos.

Esse é um contexto que tem levado a um desgaste por parte dos entrevistados, o que se

percebe não ser apenas físico, mas cognitivo e também emocional.

A gente sente que a ONG suga demais toda a nossa energia, a gente se doa muito,
você sai daqui esgotada.

Uma outra fonte possível de sofrimento relaciona-se ao desejo de possuir uma

estabilidade tanto financeira quanto no emprego, afinal de contas a permanência na ONG está

sempre ameaçada pelo fim de um projeto ou da sua aprovação. Este desejo torna-se

incongruente com o trabalho na organização, já que não é possível através da ONG obter

qualquer que seja a estabilidade, o que pode desencadear conflitos internos e sofrimento.
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Por sua vez, o prazer advém da importância de ter um trabalho com sentido que

proporcione realização e orgulho pela atividade executada. E esse é um aspecto bastante

reforçado durante as entrevistas.

Há realização no sentido de confortável e orgulho do trabalho que se faz, se sentir
realizada pelo aprendizado, pelos contatos pessoais que te permitem fazer aqui.

É preciso ressaltar que essa realização não se trata da questão financeira, como já

retratada anteriormente. Mas, ela se dá pela junção entre a motivação e o desejo de se

trabalhar com causas sociais a partir do conhecimento adquirido ao longo da profissão. Ainda

assim, existe o reconhecimento da relevância do trabalho, seja por si mesmo, pelos pares ou

pela comunidade e outras organizações.

A prioridade é o conceito do trabalho, uma causa que se acredite e que te permite
fazer coisas que você acha que são úteis, sentir que o trabalho é reconhecido e que
tem relevância.

Esse reconhecimento é sublinhado pelos entrevistados os quais revelam a percepção

deste, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. É um aspecto fundamental para

a vivência de prazer, sendo um forte indicador.

Existe um reconhecimento interno, que diz respeito ao reconhecimento das pessoas,
da instituição por aquilo que você faz, que é quando as pessoas te valorizam pelo
papel que você exerce, né?, seja ele qual for, no escutar, no consultar, é as pessoas
terem noção do que você faz aqui dentro é importante. Por outro lado, há um
reconhecimento que é da instituição que é ser reconhecida como uma instituição
que é séria, antes de mais nada, naquilo que este se propondo a fazer, nesse
sentindo os jornalistas ligam pra cá, acolhem as nossas sugestões, além de buscar
nossas sugestões, isso é um reconhecimento.

O reconhecimento interno entre os colegas, o suporte social entre os pares e o clima da

ONG são outros aspectos que ressaltam o prazer. O ânimo e a disposição fazem parte do
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cotidiano como conseqüência do sentido, da identificação com o trabalho compensando as

vivências de sofrimento e as dificuldades apresentadas.

Se tem bastante ânimo em vir pra cá, de se trabalhar empolgado, mas a gente tem
sempre muita coisa para fazer, é sempre um ritmo de correria que acabam sendo
feitas num clima muito agradável, o que faz com que o dia tenha uma leveza, é
gostar do que faz, das pessoas, de ser apaixonada por isso aqui, então é vir
trabalhar cansado, mas empolgado., mas chega-se em casa e não se pensa no que
deixou de fazer, desliga-se muito a questão do trabalho.

A figura 3 retrata as idéias centrais que levam ao prazer e ao sofrimento, fornecendo

um mapa do contexto da organização e como está é percebida pelos trabalhadores.

Indicador de prazer
Indicador de sofrimento

Figura 3 - Idéias centrais da ONG “B”

As ONGs investigadas apresentam aspectos semelhantes quanto às vivências de prazer

e sofrimento. Percebe-se que o sofrimento possui relação direta com a organização do

trabalho, com queixas concretas e objetivas referente a características singulares de uma
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ONG, como a captação de recursos. Já outras queixas como volume e ritmo de trabalho

assemelha-se a qualquer outra instituição privada.

Quanto  ao  prazer,  a  singularidade  da  ONG se  revela  no  que  diz  respeito  ao  trabalho

com  sentido  e  a  natureza  social  desse  trabalho.  E  os  demais  aspectos,  como  as  relações

sociais, o reconhecimento é possível obter em qualquer organização. A figura abaixo mostra

as idéias centrais comuns e diferentes no discurso dos trabalhadores das diferentes ONGs.

Indicador de prazer - ONG “B”
Indicador de prazer – ONG ”A”
Indicador de prazer – Comum entre as ONGs
Indicador de sofrimento – ONG “B”
Indicador de sofrimento – ONG “A”
Indicador de sofrimento – comum entre as ONGs
Idéia ambígua – prazer e sofrimento

Figura 4 - Idéias centrais de prazer e sofrimento das ONGs pesquisadas
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Dejours (1992) enfatiza que o prazer relaciona-se à possibilidade de desempenhar uma

atividade que seja significante, que tenha um sentido ao trabalhador a partir do qual exista

uma satisfação pulsional permitida pela organização do trabalho. Já o sofrimento estaria

ligado à impossibilidade dessa satisfação diante das contradições entre a subjetividade e a

organização.

Percebe-se que a natureza do trabalho per si promove o prazer entre os trabalhadores.

Aspectos como o sentido do trabalho, as atividades desempenhadas e, sobretudo o fim desse

trabalho são os pontos chaves que desencadeiam a vivência do prazer. A realização pela

atividade e pelos resultados alcançados abre espaço para a ressonância simbólica, que é o

processo em que se dá o encontro entre o desejo do trabalhador e o que a organização oferece.

Alia-se ainda a vontade voluntária da profissão que articula a subjetividade, a história de cada

indivíduo e a objetividade do mundo do trabalho. (Silva, 2004).

É notório esse processo no qual os trabalhadores permanecem na organização pelo

prazer que possuem ali. Sujeitam-se a ganhar menos, a não ter benefícios trabalhistas em prol

do sentido, ou ainda da ressonância simbólica. Pode-se dizer que a motivação e o desejo

dispõem-se harmonicamente favorecendo uma carga psíquica negativa, que possibilita a

descarga pulsional, portanto a sublimação e demais processos que viabilizam o prazer em

detrimento ao sofrimento.

Os sentimentos acerca do sentido do trabalho de utilidade de satisfação com a natureza

do trabalho também são geradores de prazer (Barros, 2005), assim como a realização

profissional e a liberdade de expressão. Esses são fatores observados durante o discurso dos

entrevistados.

Por outro lado, Dejours (2004) alerta que “toda organização é, de antemão,

desestabilizadora da saúde”. (p.304). Entretanto, há organizações mais favoráveis à

negociação do sofrimento. Assim, é notório que as organizações estudadas favorecem essa
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negociação do sofrimento viabilizada pelo coletivo do trabalho, que é constituído da

solidariedade, confiança, cooperação e reconhecimento, que também reside na possibilidade

de dar sentido ao sofrimento vivenciado pelos trabalhadores. (Mendes, 2007). O

reconhecimento se dá tanto no julgamento de beleza quanto de utilidade.

De outra forma, Mendes (2007) também afirma que é possível vivenciar o prazer

desde que a organização do trabalho permita o desenvolvimento de três ações: mobilização da

inteligência prática, do espaço público da fala e cooperação. As três ações são perceptíveis

nos casos estudados, conforme observado nas falas dos entrevistados.

Os fatores levantados inserem-se na construção da identidade dos trabalhadores

conferindo aos mesmos uma imagem positiva de si próprio, do outro e da ONG,

proporcionados pela validação social das atividades desenvolvidas.

Observa-se também que ao contrário dos contextos tayloristas e fordistas, essas ONGs

são ambientes com uma organização de trabalho flexível que estimulam à criatividade e uma

melhora na qualidade de vida no que diz respeito aos horários, as faltas quando necessárias, e

ao domínio subjetivo da própria vida.

Um aspecto a ser salientado é que a maioria dos entrevistados (12) eram jornalistas.

Nesse sentido, torna-se válido discutir o estudo de Heloani (2003) com um grupo de

jornalistas citado por Silva e Heloani (2007). Nesse estudo foi verificada a baixa qualidade de

vida desses profissionais que trabalham em redações de jornais e/ou revistas. Há uma

excessiva jornada de trabalho que implica frágeis relações familiares e sociais diante dos

turnos constantes nos finais de semana. Soma-se ainda um ambiente altamente competitivo e

individualizado.

Nesse sentido o trabalho na ONG torna-se ainda mais prazeroso para esse grupo que

vivenciaram um contexto como o explicitado no estudo de Heloani (2003), visto que, o
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ambiente da ONG apesar de também existir pressão e sobrecarga de trabalho, há uma

compensação no clima agradável, suporte social dos colegas, menor jornada de trabalho e

ganhos nas relações familiares e sociais.

Já os achados dos estudos de Barfknecht (2005) e de Souza (2007) com cooperativas,

que estão a margem do mercado formal da economia assim como as ONGs, revelam

semelhanças nos aspectos que proporcionam prazer como a flexibilidade da organização de

trabalho, da criatividade e principalmente da construção e ampliação dos diretos e cidadania

que levam ao reconhecimento social.

As impossibilidades de conciliação entre o desejo do trabalhador e a organização que

levam ao sofrimento não impedem a permanência nas ONGs, uma vez que os trabalhadores

lançam mão de estratégias de mediação as quais serão discutidas a seguir.

3.4. Estratégias de mediação do sofrimento

A identificação das estratégias e a avaliação da sua eficácia fazem parte do terceiro

objetivo específico de estudo. As estratégias de mediação são os mecanismos através do qual

o  sofrimento  é  enfrentado,  seja  por  mobilização  subjetiva  ou  por  estratégias  defensivas.  No

caso da mobilização subjetiva é a ressignificação do sofrimento em prazer. Mendes (1999)

assim como Enriquez (1997) afirmam que o trabalho não precisa ser um estado pleno de gozo,

mas por meio da sublimação é possível transformar as situações de sofrimento em prazer.  A

estratégia defensiva são ações individuais e coletivas expressas por mecanismos de negação,

racionalização e/ou compensação.
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A negação diz respeito ao não-reconhecimento do sofrimento alheio ou próprio que

pode se caracterizar por comportamentos de isolamento, desconfiança e individualismo. A

racionalização refere-se à minimizar os sentimentos de ansiedade, medo e insegurança através

de atitudes de desprezo, ignorância ou inconsciência em relação aos riscos e imposições do

trabalho. A característica da racionalização são as práticas discursivas pautadas

exclusivamente em resultados positivos, delegando os fracassos no trabalho à incapacidade ou

incompetência humana. (Rocha, 2003). Já a compensação se configura como a alternativa que

o trabalhador utiliza fora do trabalho, como atividades físicas e de lazer continuamente, para

lidar com as adversidades do trabalho. (Freitas, 2006).

Nos casos estudados percebe-se uma alta eficácia das estratégias de mediação, seja por

mobilização subjetiva ou por estratégia defensiva, visto o alto grau de realização no trabalho

atual que é desenvolvido na ONG e no reconhecimento percebido.

A estratégia defensiva utilizada por esses trabalhadores é a de racionalização. Os

problemas da ONG são todos decorrentes da falta de recursos, a qual não se dá por

incapacidade dos trabalhadores, mas pela falta de financiadores. O sofrimento não é

descartado, nem transformado, mas ele possui uma lógica racional que justifica essa situação.

Da mesma forma é utilizada para justificar o volume e a sobrecarga de trabalho, uma vez que

há a crença de que se existisse mais recursos haveria mais pessoas para as tarefas e ninguém

ficaria sobrecarregado. Assim como, os contratos seriam formalizados em relação às leis

trabalhistas o que garantiria alguns benefícios financeiros.

A racionalização também é utilizada para tentar amenizar a percepção da falta de

autonomia que é atenuada pela explicação de que isso acontece pelo excesso de zelo da ONG

que busca sempre fazer o melhor. Mendes (1999) salienta que a racionalização dos fracassos e

desgaste, nesse caso acrescento das dificuldades organizacionais, surgem como tentativa de
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explicar de forma lógica os motivos que desencadeiam o sofrimento vivenciado, porém não os

afasta (Silva, 2004).

Não é possível encontrar negação visto que os trabalhadores enxergam os fatores que

levam ao sofrimento e todas as dificuldades da ONG. Assim utilizam outros mecanismos

como enxergar o trabalho como um desafio (Enriquez, 1997). Essa ilusão do desafio pode

ressignificar o sofrimento em sentimento de plenitude, de conquista, mobilizando o sujeito

para a superação. Algo que foi encontrado no estudo de Silva (2004) com os pastores de

igrejas neopentecostais e usado pelos entrevistados que revelam enfrentar o cotidiano da ONG

como desafio de buscar recursos e realizar as atividades, ressaltando a alegria da conquista

quando se alcançam as metas.

No caso da mobilização subjetiva é o mecanismo de maior significação nesses

trabalhadores, porque todo sofrimento é sublimado e ressignificado, pois se trata de um

trabalho com sentido. Silva (2004) afirma esse resultado com os pastores, mas salienta o fator

da religião que dá sentido ao trabalho dos pastores. No caso da ONG é a ajuda às crianças e

adolescentes que confere esse sentido, o trabalho com um fim social. Dessa forma, prefere-se

estar envolvido com as atividades da ONG do que em outros setores em que apenas o lucro é

visualizado. Dessa forma a queixa das questões de pagamento é ressignificada em prazer pela

realização que o trabalho promove, assim como a diversidade das atividades que é

transformada em oportunidade de desenvolvimento de múltiplas habilidades.

Dejours (2008) afirma que:

Via de regra, contrariamente aos pressupostos da avaliação de competências, o
desempenho antecede a competência. É perante o inédito, a resistência do real, o
fracasso, e depois graças à obstinação e à mobilização subjetiva que o trabalhador
consegue transformar sua impotência em desempenho. (p.67)
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Essa assertiva esclarece o processo que ocorre entre os trabalhadores das ONGs que

desempenham algumas atividades sem mesmo possuir a competência necessária, graças à

mobilização subjetiva, enxergando essas situações como forma de aprendizado e de

desenvolvimento. Fato que revela a eficácia das estratégias de mediação adotadas por esses

trabalhadores.

A mobilização subjetiva baseia-se no binômio contribuição-retribuição, isto é, o

individuo espera uma retribuição da organização pela sua contribuição. Mas Dejours (2008)

alerta que:

Ao contrário do que se pensa geralmente, o componente da retribuição que mais
conta não é sua dimensão material (salário, prêmios, promoção etc.), mas sua
dimensão simbólica.  Dimensão esta  que  nos  leva  a  trabalhar  e  que  se  expressa  de
uma forma principal: o reconhecimento como gratidão quanto o reconhecimento
como sinal de recebimento da contribuição. (...) Graças ao trabalho e ao
reconhecimento deste, o sujeito pode obter benefícios pelo seu esforço para sua
identidade pessoal. Então, trabalhar deixa de significar apenas produzir, mas
também transformar-se. A motivação fundamental da mobilização no trabalho é a
expectativa do sujeito em relação à própria realização. (p.84)

De fato, nesse estudo, percebe-se que o sofrimento não é à toa, ele possui um sentido

valorizado socialmente o que permite essa transformação. Os entrevistados engajam na ONG

pela causa social e identificação seja da atividade ou da missão da organização e dos

benefícios subjetivos existentes, entre eles, a realização pessoal. É quando se deixa os ganhos

materiais para o futuro em prol de uma realização no presente. O reconhecimento então

viabiliza esse processo a partir dos resultados concretos alcançados, elogios da comunidade,

de parceiros, dos pares e superiores, ou seja, tanto através do julgamento de beleza quanto de

utilidade.

O quadro abaixo resume as idéias centrais das duas ONGs retratando o sofrimento e a

estratégia de mediação correspondente.
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  Quadro 9 - Resumo das estratégias de mediação do sofrimento

Idéia Central Estratégia de mediação
O volume de trabalho exige múltiplas habilidades e ao
mesmo tempo gera aprendizado e desgaste.

Racionalização e Mobilização
subjetiva

Falta de autonomia Racionalização
Luta por recursos para realizar o trabalho Desafio
Volume e diversidade de trabalho versus tempo
disponível

Racionalização

Dificuldade na estrutura organizacional mediada pela
falta de recursos financeiros

Racionalização

Foco na remuneração e estabilidade financeira Racionalização e Mobilização
subjetiva
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4. CONCLUSÕES

Uma das preocupações durante esta pesquisa esteve na compreensão teórica sobre a

Psicodinâmica do Trabalho. Não apenas sobre a teoria em si, mas o lugar em que esta ocupa

no campo de estudo acerca da saúde e, sobretudo, sua utilização no Brasil. Ao percorrer esse

caminho, foi possível vislumbrar algumas incoerências ou, em certos casos, uma falta de

atenção nos estudos que se dizem no campo da Saúde Mental do Trabalho. É notória a

necessidade de maiores discussões sobre a construção desse campo.

Uma contribuição importante desse estudo está, portanto, na tentativa de

sistematização do conceito de saúde, bem como do campo em questão. Desse modo, no

aprofundamento da revisão de literatura percebeu-se que muitos estudos situam a

Psicodinâmica do Trabalho como uma teoria em saúde, sem mesmo ter a clareza do que se

trata a saúde. Na busca por esclarecimentos sobre esse construto foram encontrados diversos

modos de compreensão, classificados aqui como: ausência de doença, saúde do trabalhador

(na perspectiva de políticas públicas), processos e condições de trabalho, e o conceito

filosófico de Canguilhem.

De outra forma, foram consideradas as teorias e estudos que por ora compunham o

campo da Saúde Mental do Trabalho, o que possibilitou uma visão crítica sobre esse campo e

o objetivo de sua construção. A partir das sistematizações das abordagens teóricas existentes

foi discutida e sugerida uma outra estruturação a fim de oferecer mais uma possibilidade de

interpretação atual e contextualizada sobre estudos que de fato focalizem a saúde. Nesse

sentido, entende-se as abordagens teóricas que fazem parte do campo da Saúde Mental do
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Trabalho: o modelo do estresse, do desgaste, da ergonomia, o modelo epidemiológico e o

modelo sócio-histórico.

A mudança mais significativa refere-se à retirada da Psicodinâmica do Trabalho desse

grupo de estudos acerca da saúde, visto que seu objeto é o ato de trabalhar, bem como o

prazer e o sofrimento envolvido nesse ato. Por sua vez, o prazer e o sofrimento são instâncias

aquém da saúde e da doença, não são, respectivamente, seus sinônimos. Dessa forma,

considerou-se, aqui, equivocado estudar prazer e sofrimento como se fosse saúde e doença.

É pertinente ainda chamar a atenção para a necessidade de atualização de alguns

estudos em Psicodinâmica do Trabalho que ainda se utilizam de conceitos já modificados por

Dejours. Como foi apresentado no primeiro capítulo, a teoria dejouriana passou por três fases

distintas, mas há autores que ainda estão presos às primeiras construções teóricas, assim

também como ao estudo restrito do sofrimento no trabalho.

Voltando-se para os objetivos desse estudo, destaca-se a descrição do contexto de

trabalho investigado, os das Organizações Não-Governamentais. As ONGs pesquisadas

diferem entre si apenas do momento de atuação, sendo essa diversidade importante para o

entendimento das fases em que essas organizações passam ou podem passar. O momento de

“entressafra de projetos” da ONG “C” retrata bem uma fase que é temida pelas outras ONGs e

permitiu entender que se trata de uma organização de trabalho direcionada pelo financiamento

externo. O ritmo de trabalho, as exigências, o modo de funcionamento, a contratação de

pessoal e o pagamento dos salários dependem desses financiamentos, da aprovação dos

projetos cujos prazos são temporários.

O fator que exerce forte influência nestas organizações é a escassez recursos

financeiros o que gera uma série de conseqüências. Ressalta-se a importância de um

gerenciamento diferente das outras organizações, como a contratação diferenciada de pessoal

(CLT, prestação de serviço e voluntariado), controle e planejamento financeiro eficientes,
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bem como outros aspectos mais subjetivos. Nesse sentido destaca-se a insegurança dos

trabalhadores ao fim de cada projeto mediante a incerteza do pagamento de salários e da

continuidade do serviço, fato observado na ONG “C” que precisou dar férias, demitir

trabalhadores e/ou não renovar seus contratos.

As  ONGs  A  e  B  possuíam  um  ritmo  acelerado  de  trabalho,  com  demandas

diversificadas e pouca mão de obra, outra característica comum entre esse tipo de instituição,

mediante a limitação dos recursos financeiros. É interessante notar que as empresas do setor

de mercado, das instituições privadas, também possuem essas características, porém com

outra justificativa que se refere ao ganho maior de capital para o empresariado.

Esse contexto desencadeia algumas fontes de sofrimento encontradas nas organizações

pesquisadas, tais como: o volume e a diversidade do trabalho, dificuldade na estrutura

organizacional, insegurança, desgaste, luta por recursos financeiros e, no caso da ONG “A”, a

falta de reconhecimento em alguns momentos. A descrição dessas vivências de prazer e

sofrimento constituiu o segundo objetivo específico que foi alcançado nesse estudo.

Já o prazer possui características mais subjetivas relativas ao sentido e a natureza do

trabalho, à coletividade, ao ambiente de trabalho agradável, à disposição para o trabalho e

ganhos na qualidade de vida como a separação entre a vida pessoal e profissional. Ainda

ressalta-se o reconhecimento e a realização pelo trabalho desempenhado.

As vivências de sofrimento não diferem de outros contextos organizacionais

ressaltados em diversos estudos, todavia as organizações investigadas possuem uma estrutura

flexível longe dos modelos tayloristas e fordistas e possibilitam o surgimento de estratégias de

mediação de sofrimento eficazes, ressignificando as vivências de sofrimento em prazer. O que

sugere ser as ONGs um ambiente favorável à sublimação e portanto, de melhor adaptação do

indivíduo à organização.
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Essa melhor adaptação diz respeito à eficácia das estratégias de mediação do

sofrimento utilizada pelos trabalhadores, como a racionalização, o desafio e principalmente, a

mobilização subjetiva. Alguns aspectos são fundamentais para a transformação do sofrimento,

como o sentido do trabalho, a flexibilidade da organização do trabalho, a coletividade, o

reconhecimento e a realização. A literatura também destaca a importância desses fatores que

foram nesse estudo mais uma vez ratificada. Ressalta-se ainda o fortalecimento da identidade

desses trabalhadores, garantido pela natureza do trabalho e os demais pontos acima descritos.

A identificação dessas estratégias de mediação do sofrimento configurou o terceiro e último

objetivo específico.

Outro aspecto que merece ser salientado é que este estudo utiliza a estratégia

metodológica do discurso do sujeito coletivo para análise dos dados. A construção das

análises a partir dessa técnica permitiu vislumbrar melhor os dados, com a compreensão

acerca da coletividade, ponto principal para a Psicodinâmica do Trabalho, que não tem seu

foco no indivíduo, mas na organização. Contudo, seria enriquecedor a aplicação das escalas

de prazer e sofrimento no trabalho, que talvez seja possível em outros estudos, contemplando

diversas ONGs para que se obtenha o quantitativo adequado para as análises.

Este estudo, portanto, além das contribuições teóricas como a sistematização do

conceito de saúde nos estudos referente ao campo da saúde mental do trabalho, bem como a

atualização e nova proposta de agrupamento das abordagens teóricas nesse campo. Utiliza-se

ainda de um método de análise ainda recente e de grande auxilio para a pesquisa qualitativa.

Além disso, levanta subsídios para o melhor entendimento sobre a dinâmica de prazer e

sofrimento em organizações não-governamentais.

É  válido  salientar  que  os  resultados  revelam o  alcance  dos  objetivos  propostos  neste

estudo, porém não se esgotam aqui. Torna-se importante fomentar a pesquisa em contextos de
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organizações não-governamentais, mediante o crescimento do número de trabalhadores

inseridos nesse ambiente e da importância econômica e social dessas organizações.
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