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RESUMO 

 

 

 

A exposição a mudanças muito rápidas em relação a conceitos, paradigmas, 

comportamentos, dentre outros aspectos, é uma tendência do mundo moderno. As 

alterações e as adaptações a essas mudanças têm períodos de transição cada vez 

mais curtos, provocando angústia e ansiedade nos indivíduos, que se sentem 

coagidos a processar um grande volume de informações rapidamente e provocam 

alterações em suas relações pessoais e profissionais. Nesse cenário é visualizado o 

profissional de informação, que lida diretamente com o impacto causado pela 

explosão documental e pelas inovações tecnológicas (e suas demandas). O presente 

estudo objetivou avaliar o nível de satisfação no trabalho desses profissionais, 

trabalhadores de uma Instituição Federal de Ensino Superior, e suas possíveis 

relações com as condições e a organização do trabalho. Como metodologia para o 

alcance desses objetivos foram aplicadas aos sujeitos da pesquisa, duas escalas que 

visam medir a satisfação no trabalho: a EST e a EIPIST. Os resultados obtidos após 

a análise dos dados coletados mostram que os profissionais pesquisados estão 

conseguindo equilibrar o prazer e o sofrimento no trabalho, apontando assim mais 

satisfação do que insatisfação entre as dimensões abordadas. 

  

Palavras chave: Satisfação no trabalho, Profissional de informação, Prazer no 

trabalho, Mensuração. 
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ABSTRACT   

 

 

 

Exposure to very rapid changes concerning concepts, paradigms, behaviors, among 

other aspects is a tendency of the modern world. The transition periods to these 

changes amendments and adaptations are getting shorter and shorter, 

causing distress and anxiety in individuals, who feel compelled to process a large 

amount of information quickly, affecting their personal and professional 

relationships. The professional of information is displayed in this scenario as being 

the one who deals directly with the impact caused by the documental 

explosion and the technological innovations (and their demands). It is intended in 

this study to assess the level of job satisfaction of these professionals - workers of 

a Federal Institution of Higher Education - and the possible relations with the 

working conditions and work organization. Two scales, aiming to measure job 

satisfaction, were applied to the subjects of the study as the methodology to achieve 

these goals: the EST and the EIPST. The results obtained after the data analysis 

show that the surveyed professionals are managing to balance the pleasure and 

suffering at work, thus indicating more satisfaction than dissatisfaction among the 

dimensions addressed. 

 

 

 

Key words: Job satisfaction, Professional of information, Pleasure at work, 

Measurement 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente vivenciam-se mudanças muito rápidas com relação a conceitos, paradigmas, 

comportamentos e descobertas. A sociedade, em constante transformação, precisa se adaptar a 

períodos de transição cada vez mais curtos com relação à informação e aos conhecimentos 

adquiridos. Deste modo, as pessoas também são coagidas a processar enorme gama de 

informações que afetam suas relações pessoais e profissionais. 

 

Profissionais devem estar cada vez mais qualificados através de múltiplos cursos e 

especializações, empresas conquistam maiores espaços, a informação se difunde com rapidez 

impressionante, deixando para trás toda e qualquer recente, mas já obsoleta descoberta. [...] 

Este cenário traz como consequência o fim de um relacionamento a longo prazo com uma 

organização distinta (PINÕN,  2005,  p. 13). 

 

O ritmo dessas mudanças cria um novo panorama nas relações humanas e, por vezes, o ser 

humano entra em conflito com a capacidade de adaptação a mudanças tão aceleradas: 

 

É sabido que com a evolução da tecnologia geralmente somos convidados a acompanhar 

esse avanço, o que na maioria das vezes pode ocasionar um certo mal estar se as 

condições dadas a essa nova adaptação não forem as mais adequadas (CLEMENTINO, 

2003, p, 1). 

 

Essas situações provocam dilemas internos no indivíduo que, como fontes de angústia e 

estresse, acabam favorecendo uma série de sintomas que culminam em doenças e/ou 

transtornos psicológicos e comportamentais que afetam a qualidade de vida e as relações 

dentro e fora do trabalho (ALEVATO, 2009). 

 

As transformações socioeconômicas que o homem moderno tem vivenciado, como a 

globalização, o uso de novas tecnologias, as rápidas mudanças de padrões culturais e a 

extrema competitividade empresarial, têm provocado alterações nas relações trabalhistas. 

Parte dessas alterações é provocada pelo tempo que as atividades laborais ocupam do 

cotidiano do homem e acredita-se que o desenvolvimento de estudos que abordem as relações 

existentes entre trabalho, satisfação e qualidade de vida são importantes, especialmente ao se 

considerar os efeitos desses fenômenos nos ambientes organizacionais. 
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A expressão qualidade de vida no trabalho tem sua origem atribuída a Eric Trist e a seus 

colaboradores do Tavistock Institute (Londres) que, no início da década de 1950, 

desenvolveram estudos em relação à organização do trabalho, com o objetivo de tornar a vida 

dos trabalhadores menos penosa. Em 1974, com a crise energética e a alta inflação que 

acometeram principalmente o ocidente, houve uma estagnação no movimento pela Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT), uma vez que a prioridade das empresas passou a ser a própria 

sobrevivência. O mundo empresarial voltou a se interessar pela QVT ao final da década de 

1970, quando se intensificaram as competições por mercados internacionais, e a influência 

das técnicas de administração japonesas na gestão empresarial americana (PAIVA, 2006). 

 

Não obstante os esforços implementados para melhorar as condições dos contextos de 

trabalho, a insatisfação permeia as relações de trabalho em várias organizações, acarretando 

danos à saúde física e mental das pessoas e comprometendo a eficácia empresarial. Segundo 

Fernandes (1996):  

 

Apesar de toda a badalação em cima das novas tecnologias de produção, ferramentas da 

qualidade, etc., é fato facilmente constatado que mais e mais os trabalhadores se 

queixam de uma maior rotina de trabalho, de uma subutilização de suas potencialidades 

e talentos, e de condições de trabalho inadequadas (FERNANDES, 1996, p.38). 

 

De acordo com Conte (2003), a busca mais antiga do ser humano é a felicidade. Porém, para 

ser feliz, é necessário ter saúde, sentir satisfação consigo próprio e com seu trabalho, e tudo 

isso compreende qualidade de vida. Nesse contexto, é interessante observar o conceito de 

empresa feliz apresentado abaixo: 

 

[...] aquela que oferece as condições motivacionais à plenitude da realização humana, ou 

seja, um clima estimulador à participação e à criatividade, canais abertos de 

comunicação e expressão, exercício regular da delegação de autoridade e do trabalho em 

equipe, incentivos ao desenvolvimento da capacidade de liderança, reconhecimento ao 

esforço empreendedor e à obtenção de resultados (CONTE, 2003, p. 38). 

 

Morin e Morin (2006) definem a qualidade de vida no trabalho como  

 

[...] um constructo multidimensional geralmente referente à satisfação geral com a vida 

no trabalho e com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, um sentimento de 

pertencimento ao grupo de trabalho, uma sensação de tornar-se si mesmo e de ser 

valorizado e respeitado (MORIN; MORIN, 2006, p. 103).  

 

Esta definição aproxima os conceitos satisfação no trabalho e qualidade de vida no trabalho.  
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É sob esse olhar que a satisfação no trabalho é focada como um estudo relevante, pois está 

entre os fatores que compõem a QVT (relacionada ao bem estar e a felicidade do trabalhador) 

e também é considerada como uma das mais importantes variáveis da área de comportamento 

organizacional.    

 

Satisfação no trabalho é um fenômeno complexo e de difícil definição, não só por tratar de um 

estado subjetivo, mas também por suas variações entre os indivíduos e situações, e ao longo 

do tempo para a mesma pessoa. A satisfação sofre influência de forças internas e externas ao 

ambiente de trabalho imediato (FRASER, 1983), podendo afetar a saúde física e mental do 

trabalhador e interferir em seu comportamento profissional e/ou social.  

 

Embora o construto satisfação no trabalho possua um grande número de estudos, Siqueira e 

Gomide Jr. (2004) sinalizam que não há um consenso quanto à sua definição, causa ou 

componentes. Para um grupo de teóricos como Loffquist e Davis (1969) e Orpen (1974), as 

reações afetivas dos indivíduos dependem da interação entre o indivíduo e o meio. Para outro 

grupo, no qual se posicionam Herzberg, Mausner e Snyderman (1959), Locke (1976) e 

Siqueira (1995), o indivíduo precisa ir além da interação, visualizando a satisfação das 

necessidades e/ou atendimento aos valores como possibilitadores da satisfação no trabalho. 

 

A satisfação no trabalho pode ser entendida atualmente como “um resultado do ambiente 

organizacional sobre a saúde do trabalhador e é apontada como um dos três componentes 

psicossociais do conceito de bem-estar no trabalho”, (SIQUEIRA, 2008, p.266). Segundo 

Spector (2005), uma das principais tarefas realizadas pelos psicólogos organizacionais é 

avaliar o nível de satisfação dos trabalhadores e, assim, auxiliar as empresas a tomarem 

medidas para otimizar esses níveis. Saber o que motiva, o que satisfaz o trabalhador é 

descobrir o procedimento a ser adotado para melhorar o seu bem-estar no trabalho e, 

consequentemente, o seu desempenho profissional.  

 

Siqueira (2008) afirma que:  

 

Especialistas consideram que aferir níveis de satisfação dos trabalhadores poderia ser 

uma estratégia para monitorar o quanto as empresas conseguem, ou não, promover e 

proteger a saúde e o bem-estar daqueles que com elas colaboram como força de trabalho  

(SIQUEIRA, 2008, p.266). 
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Segundo Spector (2005, p.249), “alguns estudos correlacionais demonstram que a satisfação 

no trabalho tem relação com variáveis da saúde”. Essas pesquisas evidenciaram não só que os 

funcionários insatisfeitos apresentam mais sintomas físicos (insônia e dores de estômago) do 

que os funcionários satisfeitos, como também a correlação entre insatisfação e emoções no 

trabalho, como ansiedade e depressão. “Esses estados emocionais negativos podem ser 

considerados indicadores da condição do bem-estar no trabalho” (SPECTOR, 2005, p.249). 

 

Satisfação no trabalho representa, para Siqueira (2008, p.267), “a totalização do quanto o 

indivíduo que trabalha vivencia experiências prazerosas no contexto das organizações”. Ainda 

de acordo com a autora, as dimensões que se mantiveram consistentes durante os estudos para 

explicar a satisfação no trabalho, foram: satisfação com o salário, com os colegas de trabalho, 

com a chefia, com as promoções e com o próprio trabalho. Cada uma dessas dimensões 

contém um foco, uma fonte ou origem de experiências prazerosas.  

 

Além disso, os institutos de pesquisa, ao elaborar o ranking das melhores empresas para se 

trabalhar, incluem os índices de satisfação no trabalho como um dos principais indicadores, o 

que tem popularizado as análises dos índices de satisfação no trabalho nas organizações. 

 

Os modelos gerenciais contemporâneos possuem características alinhadas com a globalização 

da economia, com a aceleração das inovações tecnológicas e com o maior nível de exigência 

do consumidor, incluindo-se nesse item os serviços públicos. É a partir do alinhamento com essa 

demanda que se apresenta o primeiro desafio que as organizações públicas enfrentam para se 

manterem no ritmo desse ambiente tão competitivo. A adequação cada vez maior às mudanças, 

às adaptações e às transformações desse ambiente de trabalho é o que vai determinar ou não o 

sucesso e o reconhecimento destas instituições. 

 

Em virtude das organizações públicas possuírem características peculiares, algumas 

instituições, como as de ensino superior, têm enfrentado dificuldades para implantar 

e/ou manter uma política de recursos humanos (RH) que priorize a valorização das 

pessoas e as estimule a participar dos diversos segmentos dos serviços. Estas 

organizações podem contribuir para que seus servidores trabalhem em climas propícios 

ao sucesso profissional e à melhoria da qualidade dos serviços (BASTOS, 2010, p. 20). 

 

Desse modo, o aumento vertiginoso do conhecimento técnico-científico mundial, nas últimas 

décadas, tem sido mais um desafio que se apresenta permanentemente aos profissionais da 

área de informação. É nesse cenário de mudanças constantes, que são visualizados os 

profissionais de informação de uma Universidade Federal, que lidam diretamente com o 
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impacto causado pelas transformações socioeconômicas, explosão documental e inovações 

tecnológicas.  

 

Estudos sobre o tema satisfação no trabalho em organizações públicas podem contribuir para 

a implementação de modelos de gestão mais adequados que atuem positivamente no feedback  

necessário entre a gestão e seus colaboradores. A participação dos servidores no 

desenvolvimento operacional e intelectual nas diversas áreas produtivas das instituições 

públicas tem sido incentivada e valorizada por gestores preocupados em modernizar seus 

processos de trabalho.  

 

A política de RH do Governo Federal Brasileiro está voltada para o alcance da eficiência e 

visa reverter alguns parâmetros de comportamento dos servidores e mudar paradigmas. 

Apesar do surgimento nos últimos anos de vários modelos de gestão com foco na melhoria do 

ambiente de trabalho e no comportamento, as diferenças individuais e culturais entre pessoas 

e a organização ainda têm provocado ambiguidades comportamentais e situacionais que 

podem estar influenciando a implantação desta política. Com relação às Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), algumas políticas que funcionam como diretrizes 

para a alta direção atingir as metas, podem não ser efetivas na prática, dependendo do 

nível de consciência que as partes, servidores e organização têm em relação aos valores 

encontrados nos diversos processos da organização (BASTOS,  2010, p. 23). 

 

 

1.1  O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO  

 

 

No início dos anos 2000, a literatura acadêmica da área de Ciência da Informação, 

desenvolveu um forte debate sobre o nome da profissão, propondo a mudança da 

denominação “Bibliotecário” para “Profissional da Informação”. Segundo Souza (2004, p. 

92), essa temática surgiu pela primeira vez no Brasil, no 20º CBBD (Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação) onde foi recomendado que o tema tivesse a ampliação de 

sua discussão pelo país. 

 

Como justificativa para essa mudança, argumentou-se que as transformações sócio-

econômicas são preponderantes na determinação dos níveis de emprego, particularmente as 

mudanças tecnológicas advindas com as TIC's – Tecnologias de Informação e Comunicação – 

dentre as quais se destaca a Internet.  
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Nessa perspectiva, o profissional da informação passa a ter um papel de destaque na chamada 

sociedade da informação, na qual se alega que o tratamento, recuperação e uso da informação 

seriam fatores de competitividade para as organizações de um modo geral. São 

denominados/considerados profissionais da informação: bibliotecários, arquivistas, 

programadores, analistas de sistemas, jornalistas, engenheiros e administradores.  

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA  

 

 

Através da busca de patamares de competitividade cada vez mais altos, o desempenho 

empresarial tem sido associado a uma estratégia de desenvolvimento das pessoas que 

compõem a organização. Nesse sentido, o levantamento do nível de satisfação dos 

trabalhadores tem se mostrado necessário, como forma de as empresas avaliarem sua eficácia 

no atual contexto competitivo.  

 

Sabe-se que cada organização vive uma realidade diferente da outra, assim, parece que uma 

metodologia que busque avaliar a satisfação em uma organização pode não ser adequada para 

outra organização. É neste contexto que este trabalho busca avaliar a satisfação no trabalho 

em uma organização pública tendo em vista que um nível de satisfação positiva contribui para 

uma organização mais produtiva e mais feliz.  

 

É notória a importância creditada às questões relacionadas à Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT). Em um cenário cada vez mais competitivo, caracterizado pela busca contínua por 

ganhos de produtividade, associado à qualidade de produtos e de serviços originados em 

processos cada vez mais flexíveis, é frequente o impacto negativo destes fatores na Qualidade 

de Vida do trabalhador. 

 

Diversos modelos têm sido desenvolvidos nos últimos anos com objetivo de identificar e 

mensurar os aspectos que influenciam na Qualidade de Vida no Trabalho, sendo um desses 

aspectos a Satisfação no Trabalho, como já foi dito.  
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O presente trabalho visa trazer essa discussão para as bibliotecas das IFES – Instituições 

Federais de Ensino Superior – e contribuir para a continuidade das pesquisas relacionadas à 

satisfação no trabalho, tendo como sujeitos os profissionais da informação.  

 

A consulta à literatura disponível até o momento não revelou nenhum estudo direcionado 

especificamente para esse grupo de trabalhadores, que precisa conviver no seu cotidiano de 

trabalho com duas situações, que são características do mundo contemporâneo: as inovações 

tecnológicas que acarretam múltiplas tarefas, e o grande volume de informações que têm que 

ser processadas e absorvidas diariamente. 

 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO ESTUDADA    

 

 

A Superintendência de Documentação da Universidade Federal recebe grande impacto, não só 

pela quantidade de informações processadas diariamente, como também pelas constantes 

inovações tecnológicas a que estão submetidos seus profissionais (tecnoestresse) ALEVATO, 

2009, seja pela localização dentro do cenário de uma IFES – Instituições Federais de Ensino 

Superior –, seja por grande parte de seus recursos humanos serem profissionais da 

informação, sujeitos deste estudo. 

 

Quando se iniciou o presente trabalho de pesquisa, em 2010, o setor de concentração dos 

sujeitos pesquisados era denominado Núcleo de Documentação e se constituía de vinte e 

quatro bibliotecas, do Arquivo Central, do Centro de Memória Fluminense, do Laboratório de 

Reprografia (LARE) e do Laboratório Conservação e Restauração de Documentos 

(LACORD), além de três Divisões e seus Serviços, dispondo de uma estrutura técnico-

administrativa de bibliotecários, arquivistas, museólogo e profissionais de apoio e diretamente 

ligado a Pró-reitoria de Assuntos Acadêmicos da Universidade. O Núcleo de Documentação 

(NDC) foi criado em 1969 como Órgão Suplementar da Universidade Federal pesquisada 

sendo, desde então, o órgão responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema 

de Bibliotecas e Arquivos dessa universidade. Em 2011, após uma reestruturação 

administrativa, o NDC foi considerado pela Administração Superior da universidade como 

órgão estratégico, passando a Superintendência de Documentação (SDC), que é atualmente o 

http://www.ndc.uff.br/bibliotecas.asp
http://www.ndc.uff.br/arquivo.asp
http://www.ndc.uff.br/bibliotecas/cmf/homepage1.htm
http://www.ndc.uff.br/laboratorioslare.asp
http://www.ndc.uff.br/laboratorioslare.asp
http://www.ndc.uff.br/laboratorioslacord.asp
http://www.ndc.uff.br/laboratorioslacord.asp
http://www.ndc.uff.br/sobreondcdivisoes.asp
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órgão responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivo da Universidade, subordinado diretamente ao Gabinete do Reitor. 

 

A Superintendência de Documentação (SDC) constitui-se atualmente, em 2012, de 27 

Bibliotecas, do Arquivo Central e de dois Laboratórios: Laboratório de Conservação e 

Restauração de Documentos (LACORD) e Laboratório de Reprografia (LARE), respondendo 

diretamente ao Gabinete do Reitor da Universidade. Essa mudança estrutural será explicitada 

em capítulo à parte no decorrer do trabalho.  

 

A SDC apresenta como missão: “proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na 

área de documentação por meio de redes e sistemas integrados, facilitando o acesso à 

informação em nível nacional e internacional, o que requer uma participação efetiva de todos 

os seus servidores” conforme encontrado na página da instituição. 

 

A necessidade de mensuração da satisfação no trabalho desses servidores, os profissionais de 

informação, tem grande importância tanto para o setor quanto para a instituição. Uma gestão 

eficaz precisa estar embasada em informações que indiquem o efetivo grau de satisfação ou 

insatisfação de seus colaboradores no que se refere às diversas ocorrências e situações que os 

afetam no dia-a-dia da sua atividade profissional e da sua relação com a organização, o que 

significa que é necessário haver um diagnóstico do nível de satisfação dos servidores da 

Superintendência de Documentação dessa Universidade Federal. 

 

 

1.4  QUESTÕES DO ESTUDO   

 

 

Como medimos a satisfação com o trabalho? Qual é o nível de percepção dos trabalhadores 

com relação à satisfação no trabalho? Qual a sua importância sobre a produtividade, o 

absenteísmo e a rotatividade dos funcionários? A partir desses questionamentos iniciais, o 

presente trabalho buscou responder à seguinte questão de pesquisa: Qual o nível de satisfação 

com o trabalho entre os profissionais de informação de uma IFES?  
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1.5  OBJETIVOS  

  

  

1.5.1  Objetivo geral  

  

  

O objetivo geral do presente trabalho é compreender o nível de satisfação no trabalho dos 

profissionais da informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior e suas relações 

com as condições de trabalho e a organização do trabalho. 

  

  

1.5.2  Objetivos específicos  

  

 Caracterizar os profissionais de informação pesquisados;  

 Discutir a satisfação no trabalho; 

 Observar as condições, a organização e as relações de trabalho numa biblioteca; 

 Abordar inovações tecnológicas e a explosão documental nesse contexto; 

 Identificar as percepções dos profissionais, referentes às dimensões formadoras da 

satisfação no trabalho. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As teorias, conceitos, definições e fundamentações apresentadas nas subseções que se seguem 

representam a base para a construção da presente pesquisa e objetivam auxiliar a clareza das 

discussões empíricas e a interpretação dos dados coletados durante a pesquisa de campo. 

 

Foram selecionados autores e pesquisadores que contribuíram para a construção da 

fundamentação teórica sobre os temas: precarização e intensificação do trabalho, satisfação do 

trabalho, psicodinâmica do trabalho e profissional de informação, além de outros aspectos 

necessários à complementação das questões de estudo. 

 

 

2.1 O CONCEITO DE TRABALHO  

 

 

A ideia de “trabalho” sofreu mudanças significativas ao longo dos tempos, e o seu conceito 

vêm ocupando lugar privilegiado nas reflexões teóricas dos últimos séculos. Não obstante, 

pode-se falar do trabalho humano desde os primórdios da humanidade: “as comunidades de 

caçadores e coletores 8.000 anos a.C., a incipiente agricultura no Oriente Médio, China, Índia e 

norte da África, o trabalho escravo nas civilizações antigas e a relação servil na Idade Média 

são alguns exemplos” (ZANELLI, 2004, p. 28). Principalmente na Antiguidade, tinha-se o 

trabalho como a atividade dos que haviam perdido a liberdade. O seu significado confundia-se 

com o de sofrimento ou infortúnio, pois o homem, no exercício do trabalho, sofria com o peso 

de seu fardo, que além de físico acarretava o peso invisível, porém explícito socialmente, da 

falta de independência e da falta de liberdade.  

 

Na tradição judaico-cristã, o trabalho associa-se à noção de punição, de maldição, como 

está registrado no Antigo Testamento (punição do pecado original). Na Bíblia, o trabalho 

é apresentado como uma necessidade que leva à fadiga e que resulta de uma maldição: 

"Comerás o pão com o suor de teu rosto" (Gn. 3,19). Decorrem desse princípio bíblico o 

sentido de obrigação, dever e responsabilidade. A equiparação entre trabalho e 

sofrimento não é o de simples cansaço; representa, também, uma condição social 

(WOLECK, 2011, p. 2). 
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Tal sentido atravessou quase toda a Idade Média. Com o desenvolvimento da sociedade 

mercantilista, surge à burguesia que, oriunda dos antigos servos feudais, comprou sua 

liberdade e começou a se dedicar a atividades de comércio dentro dos burgos. Nesse 

momento, o trabalho que até então tinha uma conotação negativa, era considerado uma 

atividade inferior e sem valor algum, tem seu sentido modificado. O aumento da atividade 

burguesa é o início da valorização do trabalho e da crítica à vida ociosa.  

 

A partir dos avanços científicos do século XVII, da passagem do feudalismo ao capitalismo e 

de todas as mudanças sócio-históricas daí advindas, a prática do trabalho se consolida na 

sociedade. Com essas mudanças, o trabalho passou a ter o sentido genérico que hoje lhe 

atribuímos, o de aplicação da energia do homem para o bem da humanidade, transformando a 

natureza, e colocando-a a serviço de todos, como também o uso das forças e faculdades 

humanas para alcançar um determinado fim (CORREIA, 2000). 

 

Somente na modernidade, mais precisamente no século XIX, é que o trabalho ou ocupação foi 

se transformando em emprego, ou seja, sendo entendido como trabalho assalariado, que é um 

fato típico da sociedade capitalista. 

 

 

2.1.1 A divisão do trabalho  

 

 

O capitalismo – que se iniciou depois da Idade Média, na Europa – trouxe consigo a noção de 

trabalho regular, do emprego assalariado, que significa a compra da força de trabalho (venda 

de mão de obra), mediante o pagamento de salários. À medida que essas relações de compra e 

venda de mão de obra (tipicamente capitalistas) vão se estabelecendo, ocorre cada vez mais a 

valorização do capital para transformação de matéria prima em mercadorias a serem 

comercializadas, com o objetivo de se transformarem em lucro. 

 

Com a introdução de outras inovações tecnológicas, como a utilização de fontes de energia 

que não o vapor – a eletricidade e o petróleo são bons exemplos – inicia-se uma nova fase no 

processo histórico do trabalho. Graças a essas novas fontes de energia foi possível criar novas 

máquinas e ferramentas, e em decorrência disso, uma outra estrutura de trabalho foi colocada 

em prática. Citando Marx, em O Capital, I, cap.XII, Gorz (1989) esclarece: 
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A divisão capitalista do trabalho é a fonte de todas as alienações. “Estropia o 

trabalhador e faz dele uma espécie de monstro"; favorece, "como numa estufa, o 

desenvolvimento de habilidades parciais, suprimindo todo um mundo de instintos e 

capacidades." "Os conhecimentos, a inteligência e a vontade que o camponês ou o 

trabalhador independente desenvolvem, ainda que em modesta escala", são tirados do 

operário e confiscados pelo capital, que os concentra nas suas máquinas, na sua 

organização do trabalho, na sua tecnologia: "As forças intelectuais do processo ma-

terial de produção" voltam-se, assim, contra o operário, "como uma propriedade 

exterior a ele, uma força que o domina". Tal cisão entre trabalho manual e trabalho 

intelectual "faz do operário um trabalhador estropiado e parcial"; e da ciência "uma 

força produtiva independente do trabalho", posta "a serviço do capital” (GORZ, 1989,  

p. 9).  

 

Bom exemplo do que destaca a citação anterior deve-se ao engenheiro norte-americano 

Frederick Winslow Taylor1, que iniciou seus estudos sobre a Ciência da Administração, no 

começo do século XX. Esses estudos eram pautados na diminuição dos custos da produção, 

através da eliminação do desperdício e da ociosidade dos operários. Com base na idéia de que 

a eficiência aumenta com a especialização, Taylor usou a fragmentação do trabalho, limitando 

cada operário à execução de uma única tarefa, de maneira contínua e repetitiva 

(CHIAVENATO, 2004). Implementando assim a divisão do trabalho com vistas à maior 

lucratividade das empresas. 

 

Ainda no século XX, Henry Ford2 colocava em prática a produção em série, na sua fábrica de 

automóveis em Detroit, com as linhas de montagem. Essa nova forma de trabalho preconizava 

que cada trabalhador seria responsável por uma única tarefa, que deveria ser repetida 

infinitamente de forma a se alcançar uma maior produtividade. Baseada na divisão e 

fragmentação das tarefas, esse sistema denominado fordista, está diretamente ligado aos 

fundamentos propostos pelo conjunto de teorias desenvolvidas por Taylor que visavam 

aumentar a produtividade do trabalho industrial. 

 

No progresso da divisão de trabalho, o emprego da parte muito maior daqueles que 

vivem do trabalho... passa a limitar-se a umas poucas operações muito simples; 

frequentemente uma ou duas... O homem que passa a vida realizando umas poucas 

operações simples... em geral se torna tão estúpido e ignorante quanto é possível 

tornar-se uma criatura humana
  
(SENNETT, 2008, p. 41). 

                                                 
1
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) engenheiro mecânico nos Estados Unidos, é considerado o "Pai da 

Administração Científica" por propor a utilização de métodos científicos cartesianos na administração de 

empresas. Seu foco era a eficiência e eficácia operacional na administração industrial. 

 
2
  Henry Ford  (1863-1947) grande empreendedor nos Estados Unidos, fundador da Ford Motor Company e o 

primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo 

e a um menor custo.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montagem_em_s%C3%A9rie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_em_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
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Com o desenvolvimento das técnicas de racionalização do trabalho, que analisavam e 

controlavam o tempo e o movimento do trabalhador e da máquina em cada tarefa (LANGER, 

2004) o setor industrial visava o aperfeiçoamento e melhoria (leia-se aumento na produção) 

gradativa. Na segunda metade do século XX, quase todas as indústrias já estavam 

mecanizadas e a automação alcançava todos os setores das fábricas. As inovações técnicas 

aumentavam a capacidade produtiva das indústrias e o acúmulo de capital. No entanto, essa 

superespecialização introduzida pela divisão do trabalho e o controle do tempo foi criticada – 

como bem exemplifica o filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos (1929) – por robotizar 

o operário, privando-o de estabelecer sua própria maneira de trabalhar e fazendo-o perder a 

liberdade e a iniciativa. Na busca pela maior produtividade com o menor custo, a dobradinha 

Ford-Taylor orientou durante décadas a estrutura de trabalho no interior das fábricas.  

 

Conforme aponta Antunes (1999, p. 35): 
 

 

De maneira sintética, podemos indicar que o binómio taylorismo/ fordismo, expressão 

dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho, que 

vigorou na grande indústria, ao longo praticamente de todo século XX, sobretudo a 

partir da segunda década, baseava-se na produção em massa de mercadorias, que se 

estruturava a partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente 

verticalizada. [...] Era necessário também racionalizar ao rnáximo as operações reali-

zadas pelos trabalhadores, combatendo o "desperdício" na produção, reduzindo o 

tempo e aumentando o ritmo de trabalho, visando a intensificação das formas de 

exploração (ANTUNES, 1999,  p. 35). 

 

 

Diversas críticas podem ser encontradas nos autores pesquisados, enfatizando a desumanização 

e a precarização do trabalho a partir da divisão de tarefas. Esse tipo de organização do trabalho 

tem o caráter de massificação típica do sistema capitalista da época, que retira qualquer 

possibilidade de identificação do trabalhador com o processo e o produto do trabalho, 

subtraindo também, através do parcelamento de tarefas, o atributo da inteligência do trabalho 

(ZANELLI, 2004). 

 

 

2.1.2 Contradição e precarização no processo de trabalho  

 

 

Antunes (2008) fala na contradição presente no processo de trabalho, apontando o fato de que 

o homem, através do trabalho, se diferencia das outras formas de vida animais, por ser esse 
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trabalho uma manifestação consciente e uma forma de expressar sua intelectualidade, mesmo 

no mais simples trabalho manual. Sendo assim, o autor aponta o trabalho como condição 

fundamental para que o ser humano exerça sua condição social, e interaja tanto com seus 

pares como com a natureza. Através dessa interação radical, existe um processo de 

transformação constante e recíproco, em que o homem ao provocar alterações e mudanças na 

natureza altera também sua própria natureza humana.  

 

Porém, o que deveria tão somente contribuir para o seu desenvolvimento em sociedade e 

consigo próprio, se converte para o homem em degradação e estranhamento ao ver sua força 

de trabalho tornar-se mercadoria, na transformação do trabalho assalariado em alienação e em 

meio de subsistência. 

 

Essa dupla dimensão presente no processo de trabalho que, ao mesmo tempo cria e 

subordina, emancipa e aliena, humaniza e degrada, oferece autonomia, mas gera 

sujeição, libera e escraviza, impede que o estudo do trabalho humano seja 

unilateralizado ou mesmo tratado de modo binário ou mesmo dual (ANTUNES, 2008, 

p. 4). 

 

É ainda Antunes (2008) que, apontando essa contradição presente no processo de trabalho, 

adverte sobre sua complexidade, e a importância de ser considerada no estudo de alguns dos 

dilemas vivenciados pelo trabalhador do século XXI. 

 

Presencia-se também, em todo o mundo do trabalho, uma rápida proliferação das formas de 

precarização do trabalho, através do uso das velhas modalidades de trabalho precário com um 

novo desenho, uma nova apresentação que têm como objetivo recuperar as formas de domínio 

burguesas. Antunes (2008) alerta que: 

 

Proliferaram, a partir de então, as distintas formas de "empresa enxuta", 

"empreendedorismo", "cooperativismo", "trabalho voluntário", etc, dentre as mais 

distintas formas alternativas de trabalho precarizado. E os capitais utilizaram-se de 

expressões que de certo modo estiveram presentes nas lutas sociais dos anos 1960, [...] 

porém sob clara concepção burguesa. O exemplo das cooperativas talvez seja o mais 

eloquente, uma vez que, em sua origem, as cooperativas eram reais instrumentos de 

luta e defesa dos trabalhadores contra a precarização do trabalho e o desemprego 

(ANTUNES, 2008, p. 4-5). 

 

Essa precarização pode ser identificada também através das diversas formas de exploração do 

trabalho, nas quais o trabalhador vem perdendo gradativamente os seus direitos e garantias 

sociais e concomitantemente assiste-se ao crescimento do desemprego e do trabalho ilegal. 
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Em alguns casos, em prol do lucro empresarial, em outros casos, pela cooptação da máquina 

estatal pela lógica do mercado.  

 

Em Sennett (2008), é possível identificar essa precarização do trabalho ao longo de seu 

ensaio. Ele visita algumas das modernizações do mundo do trabalho que a princípio se 

apresentam aos trabalhadores como conquistas, mas que no discurso do autor são novas 

formas de dominação e de “corrosão do caráter”. 

 

A expressão tão em voga atualmente “capitalismo flexível”, é considerada mais uma variação 

sobre o velho tema. Caracterizado pelo ataque sistemático a rotina e as formas rígidas de 

burocracia e focando assim a flexibilização, vem encobrir mais uma forma de precarização, 

pois a “ênfase na flexibilidade está mudando o próprio significado do trabalho, e também as 

palavras que empregamos para ele. [...] O capitalismo flexível bloqueou a estrada reta da 

carreira, desviando de repente os empregados de um tipo de trabalho para outro.” (SENNETT, 

2008, p. 9). 

 

Baseado na sua definição de caráter como “traços pessoais a que damos valor em nós 

mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem”, Sennett  (2008, p.10) passa a 

questionar as relações de trabalho contemporâneo e sua influência nos valores pessoais como 

a lealdade e os compromissos mútuos. Como delinear nossas características individuais e 

nosso valor pessoal em uma sociedade onde tudo é efêmero e passageiro? Onde a capacidade 

de se ajustar a qualquer meio (ser camaleão) é tida como valor? Como é possível a construção 

de um caráter, na lógica do capitalismo flexível, onde não há metas a longo prazo? A 

solidificação desse caráter vai depender de valores duradouros, de relações duradouras, de 

longo prazo, o que não se concretiza numa sociedade onde as instituições vivem se 

desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas (em constante mudança). 

 

A rotina sempre foi considerada como o grande mal do velho capitalismo. Segundo Adam 

Smith, citado por Sennett (2008), ela “embrutecia o espírito”. Assim, na tentativa de se livrar 

deste mal a nova sociedade buscou a flexibilização do tempo de trabalho, como forma a não 

ficar presa a uma rotina, a uma programação. 

 

Ainda de acordo com Sennett (2008) ve-se que, 
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A rotina parecia, em todos esses cenários de trabalho, pessoalmente degradante uma 

fonte de ignorância mental – e ignorancia de um determinado tipo. O presente imediato 

pode ser bastante claro, quando um trabalhador maneja a mesma alavanca ou manivela 

horas a fio. O que falta ao trabalhador da rotina é qualquer visão mais ampla de um 

futuro diferente, conhecimento de como fazer a mudança (SENNETT,  2008, p. 49). 

 

O problema é que essa rotina tão criticada (baseada no tempo linear) foi substituída por novas 

e poderosas formas de domínio e controle. Acontece que no velho capitalismo, o poder e o 

controle eram visíveis, através do patrão que do alto de seu escritório supervisionava e 

controlava todo o trabalho e regulava o tempo.  

 

O novo capitalismo flexibilizou o tempo, os bens são cada vez menos duráveis e seguindo 

essa dinâmica de curto prazo, os empregos são temporários. Contudo, a aparente liberdade 

dada ao trabalhador através do trabalho em equipe, onde ele decide o que fazer sem o patrão 

lhe dar comandos, na verdade o colocou ainda mais sob o comando e o controle capitalista. 

Como resultado de sua falta de domínio sobre as tarefas – pela divisão cada vez maior das 

tarefas que faz com que não precise de maiores treinamentos –, o trabalhador se torna 

descartável e por isso necessita estar sempre mudando de área, de empresa, de função, não 

conseguindo criar vínculos fortes com suas tarefas ou com seus colegas.  

 

A ausência do longo prazo, a não formação de laços duráveis, a falta de perspectiva de 

carreira acabaram por “corromper o caráter” do indivíduo, que depende de tempo para se 

consolidar, na medida em que só pode se definir o valor do ser humano com base em 

parâmetros e medidas ditados pelo outro, nas relações construídas, na interação pessoal, e esse 

processo demanda tempo. Laços duradouros são construídos ao longo do tempo e são eles que 

vão permitir a identificação do indivíduo dentro do meio social. Sob esse aspecto, Sennett 

(2008) localiza essa flexibilização capitalista como mais uma forma de precarização do 

trabalho. 

 

 

2.1.3  Intensificação do trabalho – a relação do homem com o trabalho na 

contemporaneidade  

 

 

Na conceituação encontrada em Dal Rosso (2008), um trabalho é mais intenso quando, sob 

condições técnicas e de tempo constantes, os trabalhadores que o realizam despendem mais 
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energias – físicas, intelectuais, relacionais – com o objetivo de alcançar maiores resultados. O 

trabalho mais intenso se distingue do trabalho mais produtivo pelo fato de os resultados mais 

elevados serem obtidos mediante o acréscimo de energias adicionais do trabalhador e não do 

avanço técnico-científico, como acontece quando se emprega o conceito de produtividade. 

 

Para autores como Segnini (1999), Antunes (2008), Sennett (2008) e Wolleck (2011), a 

intensificação é apontada como uma nova forma de precarização do trabalho. Dal Rosso 

(2008), afirma que a intensificação do trabalho como alavanca do crescimento econômico 

produz implicitamente mais uma forma de exploração da mão de obra. 

 

Antunes (1999) sinaliza para as maneiras como a intensificação do trabalho se apresenta no 

moderno mundo do trabalho e como essa prática vem se configurando em uma forma muito 

positiva para o capital que vem recuperando a rentabilidade e retomando a acumulação. 

 

De fato, trata-se de um processo de organização do trabalho cuja  finalidade essencial, 

real, é a intensificação das condições de exploração da força de trabalho, reduzindo 

muito ou eliminando tanto o trabalho improdutivo, que não cria valor, quanto suas 

formas assemelhadas, especialmente nas atividades de manutenção, acompanhamento, 

e inspeção de qualidade, funções que passaram a ser diretamente incorporadas ao 

trabalhador produtivo. Reengenharia, leanproduction, team work, eliminação de postos 

de trabalho, aumento da produtividade, qualidade total, fazem parte do ideário (e da 

prática) cotidiana da "fábrica moderna" (ANTUNES, 1999, p. 53). 

 

Nos estudos sobre a intensidade do trabalho, o primeiro ponto a ser destacado é o que se 

refere ao grau de energia despendida pelo trabalhador no exercício da atividade de trabalho, 

seja ela física ou mental, “tem a ver com a maneira como é realizado o ato de trabalhar” (Dal 

Rosso, 2008, p. 20). É a exigência de maior empenho por parte do indivíduo, o que envolve 

todas as suas capacidades. A análise da intensidade do trabalho está voltada para os 

resultados, essa intensificação se dá quando os resultados são quantitativamente ou 

qualitativamente superiores. 

 

Essa compreensão de intensidade pressupõe que toda a atenção esteja concentrada na pessoa 

do trabalhador, ou no grupo de trabalhadores, e não em outros fatores do processo de trabalho 

que também possam alterar o resultado final, como por exemplo componentes tecnológicos. 

 

Além do envolvimento pessoal, o trabalhador faz uso de relações estabelecidas com 

outros sujeitos trabalhadores sem as quais o trabalho se tornaria inviável. São levadas 

em conta na análise da intensificação do trabalho as relações de cooperação com o 

coletivo dos trabalhadores – a transmissão de conhecimentos entre si que permite um 
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aprendizado mútuo – e as relações familiares, grupais e societais que acompanham o 

trabalhador em seu dia-a-dia e que se refletem dentro dos locais de trabalho, quer como 

problemas quer como potencialidades construtivas (DAL ROSSO, 2008, p. 21). 

 

Podem-se identificar todos esses princípios da intensificação do trabalho (que envolvem a 

capacidade do trabalhador) em situações vividas em diferentes espaços como, por exemplo, 

no mundo acadêmico, quando os alunos são submetidos à intensa produção intelectual. 

Existe, nesse caso, uma intensificação quantitativa e qualitativa (produzir mais e melhor). 

Essa intensificação está intensamente ligada ao crescimento da produção. 

 

Pode-se dizer que assim serão alcançados melhores resultados à medida os trabalhadores 

intensificarem sua atividade, porém utilizando a mesma  medida de tempo. Todo o esforço 

empregado para trabalhar mais, acarreta também mais empenho, mais firmeza, maior 

engajamento, maior gasto de energia, seja aceitando uma carga de trabalho adicional ou uma 

tarefa mais complexa.  

 

Resultarão desse envolvimento superior do grupo com o trabalho um desgaste também 

maior, uma fadiga mais acentuada e correspondentes efeitos pessoais nos campos 

fisiológico, mental, emocional e relacional. Em suma, para a obtenção de mais ou 

melhores resultados, em qualquer situação de trabalho que seja, dentro das restrições 

estabelecidas, o grau de intensidade deverá ser superior em alguma medida. 

Intensidade são aquelas condições de trabalho que determinam o grau de envolvimento 

do trabalhador, seu empenho, seu consumo de energia pessoal, seu esforço desen-

volvido para dar conta das tarefas a mais (DAL ROSSO, 2008, p. 22). 

 

 

2.1.3.1 Intensificação do trabalho no setor público 

 

 

Foram identificadas por Dal Rosso (2008), formas variadas de intensificação do trabalho que 

têm correlação direta com o tipo de tarefa executada e as especificações existentes em cada 

ramo de atividade econômica. Porém, além dessas particularidades setoriais, pode-se 

identificar um grupo de fatores comuns na intensificação do trabalho: aumento das horas 

trabalhadas, acúmulo de atividades, ritmo e velocidade, gestão por resultados e maior 

produtividade. 

 

No âmbito do setor público, algumas das práticas do gerenciamento empresarial privado são 

adaptadas para implementação, todas visando aumentar o rendimento do trabalho. 



 

 

33 

 

O mesmo autor afirma que algumas dessas práticas implantadas no setor público não surtiram 

os resultados esperados, seja por uma grande resistência dos trabalhadores, seja por um 

choque com a cultura organizacional das instituições. 

 

Nos anos 1990, sendo presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo brasileiro fez 

uma reforma administrativa. Importou conceitos de gerenciamento do Estado do 

exterior,particularmente da França e Inglaterra, e  procurou introduzir no setor público 

elementos da administração privada (DAL ROSSO, 2008, p. 183). 

 

Todo o esforço da administração pública em introduzir as modernas práticas de gestão, ainda 

tem uma tímida repercussão e as mudanças são lentas. Porém, a grande modificação 

evidenciada nesse setor foi a tecnológica: a revolução informática que invadiu todos os 

setores do serviço público. Atualmente, quase toda operação do serviço público depende da 

informática. 

 

Sendo assim, segundo Dal Rosso (2008) tem-se que: 

 

As mudanças tecnológicas no serviço público foram profundas. O computador é o 

equipamento que sintetiza a mudança do aparato de equipamentos e sistemas no setor. 

Qual seu efeito sobre o trabalho dos servidores? Vimos que no setor privado a 

informatização e os softwares produzem um efeito de controlar o trabalho, organizar e 

encadear as tarefas de modo a que desapareçam os tempos mortos, quantificar as 

tarefas realizadas e permitir a avaliação do desempenho, entre outros. Nesse sentido, as 

tecnologias de informação e comunicação produzem mais trabalho, intensificam-no. 

[...] A intensificação do trabalho acontece em decorrência da característica de 

trabalho imaterial do servidor público que exige especialmente esforço intelectual. "Há 

maior necessidade de elaboração intelectual e de pesquisas"; e ainda, são "atividades 

que exigem mais especialização"; e também a avaliação de um servidor federal de que 

o trabalho hoje "exige maior conhecimento, mais responsabilidade, maior dedicação" 

(Grifo nosso) (DAL ROSSO, 2008, p. 187). 

 

Os quadros abaixo mostram uma síntese da pesquisa realizada por Dal Rosso (2008) com 

servidores públicos com relação à sua percepção sobre a intensificação do trabalho. 

 

No Quadro 1, tem-se os resultados da pesquisa sobre  intensificação do trabalho no setor 

público, que foi realizada com servidores públicos federais e com servidores públicos do 

governo do Distrito Federal,no período de 2000 a 2002. 
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       QUADRO 1 - SÍNTESE SOBRE INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Pergunta Respostas SPF* Respostas SPGDF* 

Comparando com a época em que começou 
trabalhar, você avalia que o seu trabalho hoje é 
mais intenso, menos intenso ou igual 

Mais = 50% Mais = 44% 

Hoje você  trabalha mais horas ou menos horas 
do que quando começou a trabalhar 

Mais = 31,9% Mais = 34% 

O seu trabalho reúne atividades que antes eram 
exercidas por mais de uma pessoa 

Sim = 50,9% Sim = 52% 

A empresa exige de você polivalência, 
versatilidade e flexibilidade 

Sim = 48,3% Sim = 50% 

O ritmo e a velocidade do seu trabalho hoje são 
maiores do que anteriormente 

Sim = 59,5% Sim = 61% 

A administração da empresa cobra mais 
resultados do trabalho hoje do que 
anteriormente 

Sim = 62,1% Sim = 64% 

* SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS; * * SERVIDORES PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. 

Fonte: Amostra, Intensidade, Distrito Federal, 2000-2002 (DAL ROSSO, 2008, p. 185). 
 

 

A avaliação comparativa de itens como intensidade do trabalho, acúmulo de atividades e 

versatilidade e flexibilidade aparecem divididos, isto é está equilibrada, pois 

aproximadamente metade dos servidores responde que sim e a outra metade responde que 

não. Porém, o maior percentual nos itens ritmo/velocidade e cobrança por resultados 

demonstram um aumento significativo que indicam ou podem representar as mudanças em 

curso, como reafirmada por Dal Rosso (2008): 

 

Processo social amplo que invade e transforma progressivamente o mundo do trabalho 

[...] e difundindo-se como uma vaga gigantesca com capacidade de atingir não apenas 

regiões, mas continentes inteiros ou o globo todo, a intensificação se manifesta 

concretamente por meio de mecanismos, formas ou maneiras diversas que possuem em 

comum a característica de fazer com que o trabalho produza maiores resultados (DAL 

ROSSO, 2008, p. 190). 

 

O Quadro 2 apresenta  a síntese dos resultados obtidos na pesquisa realizada em campo por 

Dal Rosso (2008), com servidores federais, a partir da investigação de cinco quesitos 

relacionados com a intensificação do trabalho e o percentual de respostas positivas obtidas 

pela amostras. 
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                QUADRO 2 - SÍNTESE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM CAMPO 

Comparação das condições de trabalho 

de hoje com antes 

% de respostas positivas 

na amostra 

O trabalho é mais intenso 43 

Alongamento da jornada 32,6 

Acumulação de tarefas 34,1 

Mais exigência de polivalência, versatilidade e flexibilidade 50,5 

Mais ritmo e velocidade  57 

Mais cobrança de resultados  56,8 

               Fonte: Amostra, Intensidade, Distrito Federal, 2000-2002 (DAL ROSSO, 2008, p. 191). 

 

 

Dos cinco itens investigados três encontram-se igual ou acima da média estipulada pelos 43%, 

e dois encontram-se abaixo da média. Os três itens que estão acima da média são: 

polivalência, versatilidade e flexibilidade; cobrança de resultados e ritmo e velocidade (ordem 

crescente). 

 

Esses itens são reconhecidamente os mecanismos mais empregados para elevar os resultados 

do trabalho, demonstrando a forte penetração dos princípios de intensificação do trabalho nas 

atividades do Estado. 

 

Encontram-se assim, algumas formas de intensificação do trabalho sendo incorporadas aos 

poucos ao serviço público. As pesquisas referem-se a ritmo e velocidade, cobranças, 

exigências, aumento de tarefas, volume maior de trabalho intelectual e responsabilidade. 

Depara-se nesse caso com uma ideologia em construção, a da eficiência, a da perfeição, a das 

metas e resultados (DAL ROSSO, 2008). 

 

 

2.1.4 Sociedade da Informação 

 

 

Para finalização dessa seção sobre o trabalho, não se pode deixar de lado uma breve visita ao 

tema Sociedade da Informação que veio substituir a Sociedade Industrial no moderno mundo 

do trabalho. 
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Para Martins e Figueiredo (2005), um fator histórico extremamente importante para o  

desenvolvimento  da  Sociedade  Industrial  foi, também, seu motivo de declínio, uma vez que 

posibilitou o surgimento de uma nova era no que se  refere  às  práticas  de  Administração.  

Após a Primeira Guerra  Mundial,  uma  explosão bibliográfica  inundou  as  comunidades  

militar,  científica  e  acadêmica.  Esta explosão acentuou-se ainda mais após  a  Segunda  

Guerra  Mundial  devido  às  conquistas  científicas  provenientes  de pesquisas  no  campo  

bélico.  Estudos de balística, ondas (radares), aviação e  eletrônicos, principalmente, 

motivaram inúmeras pesquisas e publicações que, em volume de dados e informações 

gerados, não poderiam ser abarcados facilmente pelos meios tradicionais de controle 

bibliográfico.  

 

A tecnologia  mecânica  e  eletrônica, em  particular, fez  surgir  artefatos  que  se  tornariam 

essenciais no  controle  de  informações.  Nascido para  controlar  rotas  balísticas  e  cálculos  

militares,  o computador Eniac15, subproduto deste período, foi considerado o ponto no qual 

findou a Sociedade Industrial e nasceu a nova Sociedade da Informação. Rodriguez y 

Rodriguez (2001, p.16-19), cita vários autores que concordam que aquele que foi considerado 

o primeiro computador iniciou uma nova era social, baseada notadamente na Tecnologia da 

Informação.  

 

 

2.1.4.1 A Sociedade da Informação e do Conhecimento  

 

 

As configurações tecnológicas  e  sociais  surgidas  após  a  Segunda  Guerra  Mundial 

mudaram  radicalmente  os  processos  de  comunicação  e  informação.  Seja  no  âmbito  

acadêmico-científico, seja no âmbito empresarial, tais mudanças iniciaram uma nova era: a 

Era da Informação.  

 

A chamada Era da Informação considerou – e ainda considera – paradigmas distintos daqueles 

que referenciavam  a  era  anterior.  Tangibilidade, produção em massa,  foco  nos  produtos  e  

processos, administração centralizada e vertical, tudo isso passou a ser relativizado nesta nova 

era. A título de comparação, Rodriguez y Rodriguez (2001, p.47) justapõe  esta  mudança  e  

relaciona  as características e diferenças entre as duas eras no quadro a seguir.  
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       Quadro 3 – Esquema comparativo entre Sociedade Industrial e Sociedade da Informação  

Sociedade Industrial   Sociedade da Informação  

 Prédios, móveis e equipamentos;  

 Patentes;  

 Receitas, custos, contas a pagar;  

 Sistemas computacionais;  

 Rede de computadores;  

 Infra-estrutura física de distribuição;  

 Produção.  

 

 Capacidade das pessoas;  

 Carteira de clientes (e conhecimentos destes);  

 Liderança, valores e cultura;  

 Imagem, valor e força da marca do mercado;  

 Rede de relacionamentos;  

 Logística;  

 Pesquisa e desenvolvimento.  

 

             Fonte: RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ , 2002,  p.47. 

 

 

Estas comparações elencadas no Quadro 3, referem-se  ao  meio  empresarial  e  são  apenas  

superficiais,  uma  vez  que  as diferenças, na prática, são mesmo imensuráveis. A Era da 

Informação notabilizou-se, antes de tudo, pela explosão bibliográfica que inundou os meios 

midiáticos, jornalísticos, acadêmicos, científicos, sociais e empresariais. “Com a sofisticação 

das Tecnologias de Informação, [...] o volume bibliográfico multiplicou-se exponencialmente, 

e a informação,  unidade-símbolo desta  nova era,  foi compactada e  digitalizada em  sistemas  

binários  de  representação” (MARTINS; FIGUEIREDO, 2005, p. 50).  Quando  do  

surgimento  da  internet,  a informação transcendeu os muros institucionais de centros 

militares e  universidades,  disseminando-se  visceralmente  em  todos  os  níveis  acima  

mencionados, confundindo-se mesmo com o conceito de civilização: a nova civilização, ou a 

nova sociedade.   

  

No aspecto empresarial  ou  corporativo,  a  Sociedade  da  Informação apresentou  novos  

desafios  e  demandou  estratégias  mais  eficazes  de  administração  e  conduta.  Foi 

necessário, assim, repensar  todos  os  referenciais  e  paradigmas  que  vigoravam  até  então,  

pois  os valores  corporativos  de  décadas  passadas  tornaram-se  obsoletos  e  

administrativamente insustentáveis.   

 

Martins e Figueiredo (2005) ainda sinalizam que, 

 

Neste novo mundo da Sociedade da  Informação,  alavancado  pela  comunicação  de  

massa,  a informação é veiculada de forma abundante e desordenada. Mesmo o conceito 
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de comunicação de massa difere da comunicação feita na Sociedade Industrial: se ali a 

informação se dava no aspecto um-todos, atualmente pode-se afirmar que  a  

comunicação  de  massa  circula  no  ambiente  todos-todos (MARTINS; 

FIGUEIREDO, 2005, p. 51).    

 

As Tecnologias da Informação evoluíram, sobretudo, para atender especificamente ao mundo 

corporativo, mola-mestra do desenvolvimento e pesquisa de novas tecnologias. Sendo assim, 

pode-se compreender o motivo pelo qual muitas empresas aplicam Sistemas de Informações – 

especialistas, sistemas de mineração de dados, entre outros – para capturar o conhecimento 

residente no seu corpo de funcionários.  Estes, por sua vez, dividem o foco do negócio com os 

clientes/consumidores finais.   

  

Este conhecimento tácito, intangível em sua característica, contrapõe-se ao conhecimento 

explícito anteriormente alardeado pelas companhias.  Em termos atuais, muitas empresas  

perceberam  que  o conhecimento explícito em si não abarcava o potencial estratégico que 

caracteriza o conhecimento atual. Este foco tem servido de base para muitas discussões e 

pesquisas, uma vez que é extremamente difícil delimitar o campo de conhecimento estratégico 

e corporativo (MARTINS; FIGUEIREDO, 2005).    

  

Numa abordagem mais elucidativa, pode-se caracterizar a Sociedade do Conhecimento como 

uma sociedade em rede, tal como exemplifica Castells (2005):  

  

O próprio capitalismo passa por um processo de profunda reestruturação caracterizado 

por maior flexibilidade de  gerenciamento; descentralização  nas empresas e sua  

organização  em redes  tanto internamente (B2E)  quanto em  suas  relações  com  

outras  empresas  (B2B);  considerável  fortalecimento  do  papel  do  capital  via-à-vis  

o trabalho,  com  o  declínio  concomitante  da  influência  dos  movimentos  de  

trabalhadores;  individualização  e diversificação cada  vez maior  das relações  de  

trabalho; (...)  intervenção  estatal para  desregular  os  mercados de forma seletiva e 

desfazer o estado do bem-estar social com diferentes intensidades e orientações, 

dependendo da natureza  das  forças  e  instituições  políticas  de  cada  sociedade;  

aumento  da  concorrência  econômica  global[...]   (CASTELLS, 2005, p.39-40).  
  

A lista de  características,  segundo  Castells,  parece  infindável  e  mesmo  que  se  

reconheça  uma descrição  formidável,  ainda  assim  estaria  longe  de  facetar  a  

complexidade  da  dita  Sociedade  em Rede  ou  Sociedade  da  Informação.  Na mesma  

linha,  considerando as  Tecnologias  da  Informação,  tão  presentes  nos  dias  de  hoje,  

Castells  ainda  constata  que  a  tecnologia,  enquanto  ferramenta  de transformação  social,  

não  determina  a  sociedade,  mas  confunde-se  com  ela  própria  e  com  sua história: 

segundo ele, a tecnologia é a sociedade. (Castells, 2005, p. 43). Isto posto, ao analisar não 
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somente a tecnologia enquanto  oficina,  mas  a  Tecnologia  da  Informação  nos  tempos  

atuais  – entendendo-se  aí  a  Sociedade  da  Informação  –  Castells  discorre  que  esta  não  

pode  mais  ser dissociada do desenvolvimento econômico, político ou social.  

  

Diante  destas  premissas,  não  é  difícil  conceber  a  Sociedade  da  Informação  como  uma  

sociedade essencialmente  colaborativa,  onde  grupos  de  nações,  empresas  ou  indivíduos  

colaboram  e compartilham  informações  e  conhecimentos  para  o  cumprimento  de  seus  

objetivos.  Em maior ou menor grau, ou de diferentes maneiras, informações e conhecimentos 

sempre são compartilhados e nisso consiste uma das maiores características da era atual. 

Desta forma, capturar e otimizar  estas interconexões,  ou  possibilitar  estas  práticas  torna-se  

o  maior  desafio  do  mundo  corporativo moderno.  

   

 

2.1.4.2 Características e aspectos da Gestão do Conhecimento  

  

 

A Gestão do Conhecimento, num primeiro momento, refere-se à administração dos 

conhecimentos produzidos pela empresa, através da canalização de dados e informações pelo 

uso, principalmente, de Sistemas de Informações.   

 

Muito tem-se discutido sobre  a  forma  de capturar  tais conhecimentos.  Eles podem estar 

explícitos, já armazenados,  ou  tácitos,  abstratos,  residindo  no  intelecto  dos  funcionários  

e colaboradores.  Porém, no  ritmo  empresarial  contemporâneo,  não  se  pode  descartar  o  

uso  de ferramentas  tecnológicas  para  tal  propósito.  Embora não sejam essenciais, no 

sentido  global  do assunto, Thomas Davenport (2002) sustenta que elas são acessórios, pois a 

Gestão do Conhecimento deve ser  conduzida  de  forma  ecológica,  onde  as  informações  

possam  ser  recicladas  de  modo  a  criarem conhecimento  e  estes,  por  sua  vez,  

beneficiarem  a  empresa.  Esta é uma visão bem holística, tendo como  referência  os  

usuários  reais  da  informação.  Esse ecossistema da informação pode ser concebido como ele 

próprio destaca:  

  

A abordagem comumente aceita para o gerenciamento de informações – investimento 

em novas tecnologias, e só  –  simplesmente  não  funciona.  Os  administradores  

precisam,  na  verdade,  de  uma  perspectiva  holística,  que possa assimilar alterações 

repentinas no mundo dos negócios e adaptar-se às sempre mutantes realidades sociais. 

Essa  nova  abordagem,  que  chamo  de  ecologia  da  informação,  enfatiza  o  
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ambiente  da  informação  em  sua totalidade, levando em conta  os  valores e as  

crenças empresariais  sobre informação (cultura);  como  as pessoas realmente usam a 

informação e o que fazem com ela (comportamento e processos de trabalho); as 

armadilhas que podem  interferir  no  intercâmbio  de  informações  (política);  e  quais  

sistemas  de  informação  já  estão  instalados apropriadamente (tecnologia). 

(DAVENPORT, 2002, p. 12).  

 

Analisar a Gestão  do  Conhecimento  requer,  também,  considerar  seus constituintes:  Dados  

e Informações. Como se viu, a explosão bibliográfica no período entre-guerras, e após este, 

fez surgir uma avalanche desses itens que, além de elementos da Gestão do Conhecimento, 

são elementos presentes em toda e qualquer Tecnologia da Informação.  

  

Uma das melhores definições de dados pode ser encontrada no trabalho de Davenport. Ele 

define dados como “observações sobre o estado do mundo” (Davenport, 2002, p.19). Para ele, 

dados são elementos simples,  contábeis,  facilmente  quantificáveis  e  explícitos.  São  

eventos  que  ocorrem  em algum universo de atuação ou observação.  

 

Sobre informações, Davenport (2002) sustenta que são “dados dotados de relevância e 

propósito”, utilizando-se da visão de Peter Drucker. Aí inicia-se toda uma rede de 

controvérsia, uma vez que informações são, antes de tudo, interpretações de dados e estas 

podem ser as mais diversas.   

 

Um outro elemento  da  Gestão  do  Conhecimento  é,  naturalmente,  e  talvez  o  mais  

importante,  o Conhecimento. Também aqui se poderá acatar a definição lúcida e racional de 

Davenport, definindo o Conhecimento como:  

 

A informação mais valiosa e, consequentemente, mais difícil de  gerenciar.  É valiosa 

precisamente porque alguém deu à informação um contexto, um significado, uma 

interpretação: alguém refletiu sobre o conhecimento, acrescentou a ele sua própria 

sabedoria, considerou suas implicações mais amplas. (...) o termo também implica a 

síntese de múltiplas fontes de informação. O conhecimento (...) é muitas vezes tácito, 

existindo simbolicamente da mente humana, sendo difícil de explicitar.  O 

conhecimento pode ser incorporado em máquinas, mas é de difícil categorização e 

localização. Quem quer que já tenha tentado transferir conhecimento entre pessoas ou 

grupos sabe como é árdua a tarefa. Os receptores devem não apenas usar a informação, 

mas também reconhecer que de fato constitui conhecimento (DAVENPORT, 2002, 

p.19-20).  

 

Num  esquema  geral,  Davenport (2002) considerou  estes  três  elementos  constituintes  da  

Gestão  do Conhecimento como parte de um mesmo processo, sendo muito difícil dissociá-

los. Eles podem ser esquematizados, tal como ilustra o Quadro 4:  
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                      Quadro 4 – Esquema entre Dados, Informação e Conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

 

Simples observações sobre o  
estado do mundo  

 

o Facilmente estruturado;  

o Facilmente obtido  por 

máquinas;  

o Frequentemente 

quantificado;  

o Facilmente transferível.  

 

 

Dados dotados de relevância 

e propósito  
  

o Requer unidade de análise;  

o Exige consenso em relação 

ao significado;  

o Exige necessariamente a 

mediação humana.  

 

 

Informação  valiosa  na  mente  
humana  
  

o Inclui reflexão, síntese  e 

contexto;  

o De difícil estruturação;  

o De  difícil  captura  em 

máquinas;  

o Frequentemente tácito;  

o De difícil transferência.  

Fonte: DAVENPORT, 2002, p.18. 

 

A literatura especializada aponta alguns  problemas  sobre  o  modo  de  se  praticar  a  Gestão  

do Conhecimento.  Um deles diz respeito exatamente à localização do conhecimento e outro, 

à  sua captura.  Além disso, mesmo que se consiga capturar, é necessário filtrá-lo, pois nem 

todo  o conhecimento  pode  ser  aplicável  ou  alinhado  aos  negócios.  Conhecimentos 

tácitos –  aqueles residentes no intelecto dos próprios funcionários da empresa – são frutos da  

experiência destes na interação  com  os  problemas  e  são  enriquecidos,  proporcionalmente,  

com  o  nível  de  capacitação acadêmica  e  profissional  dos  colaboradores.     

  

Martins e Figueiredo (2005) apontam ainda outro problema que se inicia com o primeiro: pelo 

fato do conhecimento coletivo não ser homogêneo, torna-se difícil capturá-los para 

disseminação – ou explicitação.  Transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito 

requer muita habilidade da alta administração, que deve  considerar, preferencialmente,  uma  

metodologia  ecológica  do  ciclo  de  informações  que  irão  circular  na empresa.  

“Tecnologias de Informação são  hoje  indispensáveis  para  estes  propósitos,  mas  somente 

serão  eficazes  se  atenderam  às  estratégias  ecológicas  implantadas” (MARTINS; 

FIGUEIREDO, 2005, p. 54). Instalar sistemas de alta tecnologia sem  referenciais  deste  tipo  

poderá  gerar  sérios  prejuízos,  caracterizando  uma  empreitada  sem rumo e, muito 

possivelmente, fracassada. 
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2.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

 

O comportamento humano no ambiente de trabalho vem sendo amplamente estudado nos 

últimos tempos, destacando-se a satisfação que o trabalhador possui em sua atividade. Esse 

interesse crescente na satisfação no trabalho decorre da influência que a mesma pode exercer 

sobre o trabalhador, afetando sua saúde física e mental, atitudes, comportamento profissional, 

social, com repercussões tanto para a vida pessoal e familiar do indivíduo como para o 

ambiente psicossocial nas organizações (CURA, 1994; LOCKE, 1976; PÉREZ-RAMOS, 

1990; ZALEWSKA, 1999a, 1999b). 

 

O ambiente psicossocial no trabalho engloba a organização do trabalho e as relações sociais 

de trabalho. Fatores psicossociais no trabalho são aqueles que 

  

[...] se referem à interação entre e no meio ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, 

condições organizacionais e habilidades do trabalhador, necessidades, cultura, causas 

extra-trabalho pessoais que podem, por meio de percepções e experiência, influenciar a 

saúde, o desempenho no trabalho e a satisfação no trabalho (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1984).  

 

Alguns autores apontam o fato do conceito de satisfação no trabalho ser de difícil 

compreensão visto que reflete as experiências e percepções do trabalhador, representando 

aspectos de sua vida individual, com influência não só das condições de trabalho como da 

situação econômica e social vivenciada, que estão fora do trabalho, mas tem repercussões em 

sua vida laboral. 

 

Brief  e  Weiss  (2002)  apontam  o  trabalho  de  Hoppock  (1935)  como  a  primeira 

investigação detalhada sobre satisfação no trabalho, tendo esta pesquisa destacado que 

múltiplos fatores influenciariam  a  satisfação,  ressaltando dentre eles a  fadiga,  as  condições  

de  supervisão  e trabalho,  e  a  monotonia  no  conteúdo do trabalho.  Neste período, o 

construto era relacionado  a  aspectos afetivos.  

 

Entretanto, Locke (1976) afirma que já em 1912 havia estudos sobre a satisfação no trabalho, 

baseados nas premissas apontadas por Taylor sobre gerência  científica,  defendendo  que  a 

satisfação  no  trabalho  “era  uma  atitude  relativa  à  filosofia  do  trabalhador  acerca  da 

cooperação com a gerência e de sua visão de seus próprios interesses” (MARTINS, 1984, p. 



 

 

43 

42), onde o  salário  e  a  fadiga  apareciam  como  influenciadores  desta  satisfação  e  da  

produtividade.  

 

Assim como a motivação, o tema satisfação no trabalho tem sido alvo de estudos e pesquisas 

de teóricos das mais variadas correntes ao longo do século XX. Saber o que motiva, o que 

satisfaz o homem é um fenômeno que tem despertado o interesse do mundo acadêmico, tendo 

em vista a influência que o mesmo pode exercer sobre o trabalhador, afetando sua saúde física 

e mental, atitudes, comportamento profissional e social, tanto com repercussões para a vida 

pessoal e familiar do indivíduo como para as organizações, como já foi dito.  

 

Por longo tempo satisfação e motivação no trabalho estiveram juntas nas teorias que 

tratavam das características individuais responsáveis por comportamentos de trabalho, 

tais como: teoria de motivação-higiene (Herzberg, Mausner e Snyderman, 1959), teoria 

da satisfação de necessidades (Vroom, 1964) e teoria de expectativas e 

instrumentalidade (Hackam e Porter, 1971) (SIQUEIRA, 2008, p. 265). 

 

Sendo um fenômeno complexo e de difícil definição, por se tratar de um estado subjetivo, que 

pode variar de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância e ao longo do tempo 

para a mesma pessoa, “a satisfação no trabalho está sujeita também influências de forças 

internas e externas ao ambiente de trabalho imediato” (FRASER, 1983 apud MARTINEZ; 

PARAGUAY; LATORRE, 2004, p. 56). 

 

A partir da década de 50, houve um aumento considerável dos estudos sobre sentimentos e 

atitudes dos empregados com relação ao seu trabalho nas organizações, ampliando o foco 

sobre a satisfação no trabalho que vem sendo o alvo de uma série de pesquisas na área de 

psicologia organizacional (HERZBERG et al.., 1959; LOCKE, 1969; VROOM, 1964;  

LOCKE; WHITING,1974). 

  

Inicialmente, a maior parte das pesquisas procurou demonstrar que a satisfação no trabalho 

estava relacionada com rotatividade, índice de acidentes, absenteísmo e desempenho no 

trabalho, elementos estes que se ligam e influem diretamente no sucesso ou fracasso de 

qualquer organização. Posteriormente, o interesse dos pesquisadores no estudo da satisfação 

no trabalho passou a focar a identificação das dimensões (ou fatores) que a constituem, tais 

como promoção, salário, supervisão, conteúdo do trabalho, organização e métodos de trabalho 

etc. e como estas dimensões se relacionam com algumas variáveis, como a características do 
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trabalhador (idade, sexo, nível de escolaridade, estado civil etc.) e o contexto onde se 

desenvolve o trabalho humano (HERZBERG et al., 1959, PORTER; LAWLER, 1968). 

  

A apresentação dos resultados desses e de outros estudos tem apontado também como fatores 

que levam a uma predisposição para a satisfação no trabalho conteúdos mentais do indivíduo 

como crenças, valores, fatores disposicionais, moral e possibilidade de desenvolvimento no 

trabalho, conforme citado na introdução dessa dissertação.   

 

Segundo Martins e Santos (2006), 

 

Estudos mais recentes têm encontrado relações inversas entre satisfação e sofrimento no 

trabalho (MENDES; MORRONE, 2002) e entre satisfação e estresse ocupacional 

(LESOWITZ, 1996). Suspeita-se que índices altos de insatisfação com o trabalho 

produzam altos níveis de sofrimento mental que podem levar o trabalhador a desenvolver 

certas síndromes ou mesmo algumas doenças relacionadas ao trabalho, como estresse 

ocupacional, doenças cardíacas e alérgicas e burnout. Além disso, a insatisfação tem 

estado associada negativamente com desempenho no trabalho e comportamentos proativos 

(MELEIRO; SIQUEIRA, 2005) (MARTINS; SANTOS, 2006, p. 195). 

 

A importância do construto satisfação no trabalho para área de comportamento organizacional 

remete os estudiosos a responderem ao desafio de avaliá-la de modo preciso e usar métodos 

de mensuração já validados em pesquisas anteriores, cujos resultados possam ser 

interpretados e utilizados tanto no âmbito da pesquisa acadêmica quanto na prática gerencial.  

 

Embora se tenha uma quantidade muito grande de trabalhos voltados para o tema, a primeira 

dificuldade para o pesquisador surge ao descobrir-se que há diferentes abordagens que podem 

ser adotadas para medir o muito discutido construto de satisfação no trabalho. Apesar de 

quase um século de pesquisas, a falta de consenso sobre conceitos e sobre teorias ou modelos 

teóricos de satisfação no trabalho têm gerado dificuldades e até mesmo falhas metodológicas 

em estudos sobre o tema (CURA, 1994; PÉREZ-RAMOS, 1990). 

 

 

2.2.1 Conceitos e teorias sobre satisfação no trabalho  

 

A satisfação no trabalho é considerada também como um estado psicológico percebido pelo 

indivíduo sobre até que ponto as atividades desenvolvidas por ele no trabalho atendem, ou 

facilitam o atendimento de valores que para ele são considerados como importantes, havendo 
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mesmo congruência entre esses valores e as próprias necessidades que ele está tentando 

satisfazer ao decidir-se pela realização do trabalho em questão (CODA, 1986, p. 10). O autor 

refere-se, assim, a um estado emocional positivo presente ou passado, a uma avaliação feita 

por um indivíduo em particular de sua situação de trabalho. 

 

Uma definição bastante citada na literatura é a encontrada em Locke (1976, p. 1300), que 

caracteriza a satisfação no trabalho como “um estado emocional positivo ou de prazer 

resultante de um trabalho ou de experiências  de  trabalho”,  assinalando  a  tendência  da  

época  a  caracterizá-la  como afetiva, representativa de reações emocionais ante o trabalho e a 

experiências neste contexto.  

 

Segundo essa definição, portanto, a satisfação no trabalho é resultado da avaliação que o 

trabalhador tem sobre o seu trabalho ou a realização de seus valores por meio dessa atividade. 

Vale ressaltar que o autor diferencia valores de necessidades, sendo que as necessidades 

dizem respeito à sobrevivência do indivíduo, e são inatas e comuns a todos, e os valores 

diferem de pessoa para pessoa, indo ao encontro ao que o indivíduo deseja ou percebe como 

benéfico. Complementa dizendo que a satisfação no trabalho é um estado emocional, porque a 

emoção deriva da avaliação dos valores do indivíduo, e por tratar-se de um estado emocional, 

a satisfação possui dois fenômenos: o de alegria (satisfação) e o de sofrimento, desprazer 

(insatisfação) (LOCKE, 1969, 1976).  

 

Apesar de Locke (1969, 1976) afirmar que a satisfação no trabalho é um fenômeno individual, 

ele ressalta que os fatores causais podem ser classificados em dois grandes grupos: eventos e 

condições do trabalho (trabalho propriamente dito, pagamento, promoção, reconhecimento, 

condições de trabalho, ambiente de trabalho); e agentes do trabalho (colegas e subordinados, 

supervisores, empresa/organização), assinalando que os fatores causais devem ser analisados 

em suas interrelações. 

 

Entretanto, algumas definições sobre satisfação no trabalho apresentam divergências. Autores 

já citados como Locke (1976) e Coda (1986) a consideram como um estado emocional, como 

um sentimento, outros autores a consideram como uma atitude (REGO, 2001; ROBBINS, 

2005). Essas diferenças podem resultar em erros metodológicos de pesquisa e devem ser 

observadas e consideradas quando da escolha do instrumento de medida que seja adequado 

aos objetivos propostos. 
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Para Rego (2001), a satisfação no trabalho está relacionada ao tratamento de justiça e de 

respeito a que o trabalhador é submetido. Já Robbins (2005, p.74) define satisfação no 

trabalho “como a atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que realiza”. Esse autor 

assim a define por considerar que o homem possui uma reação ativa às situações de trabalho 

que não o satisfazem, deliberando atitudes de mudanças. Esta concepção aborda a satisfação e 

a insatisfação no trabalho como fenômenos distintos, sendo que a insatisfação está relacionada 

aos fatores que determinam o trabalho, como ambiente, recompensas e chefia, sendo essa 

concepção baseada na Teoria de Herzberg (HERZBERG, 1959). 

 

Os autores que adotam a diferenciação entre satisfação e insatisfação, pautam-se segundo 

Martinez e Paraguay (2003) na Teoria da Motivação-Higiene de Herzberg (1959), 

 

Outros   autores   optam   por   adotar  a distinção  entre satisfação e   insatisfação 

estabelecida na Teoria da Motivação-Higiene, que considera satisfação e insatisfação no 

trabalho como fenômenos distintos, de natureza diversa, onde a insatisfação é 

determinada pela carência dos fatores extrínsecos ao trabalho ou “fatores de higiene” 

(remuneração, supervisão, ambiente de trabalho) e a satisfação é determinada pelos 

fatores intrínsecos ao trabalho ou “fatores motivadores”, relacionados ao conteúdo do 

trabalho e aos desafios das tarefas (Araújo, 1985; Coda, 1986; Licht, 1990; Paula, 1990; 

Pérez-Ramos, 1980) (MARTINEZ; PARAGUAY; 2003, p. 61). 

 

Martins e Santos (2006) apontam a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg como a primeira 

teoria que surgiu com o intuito de explicar a satisfação no trabalho: 

 

Pode-se afirmar que a Teoria dos dois Fatores de Herzberg, Mausner e Snyderman 

(1959) seja a primeira teoria proposta para explicar a satisfação com o trabalho. Ela 

pressupunha a existência de dois grupos de fatores, responsáveis, separadamente, pela 

satisfação no trabalho – os "motivadores", tais como o próprio trabalho, o desempenho, 

a promoção  e  o   reconhecimento  pelo trabalho executado – ; e pela insatisfação no 

trabalho – os fatores     "higiénicos",     como     supervisão,     relações interpessoais no 

trabalho, política de organização e salário. A maior contribuição de Herzberg e cols. 

(1959) foi identificar  a importância  do  crescimento  psicológico como condição 

necessária para a satisfação no trabalho e demonstrar   que   este   crescimento  vem   do   

próprio trabalho (MARTINS; SANTOS, 2006, p. 196). 

 

Apresenta-se a seguir, um sumário das principais abordagens teóricas selecionadas para o 

tema. Este resumo pretende apenas ilustrar as principais características dos modelos ou 

teorias. A Teoria dos Dois Fatores de Herzberg (1959) sobre Satisfação no Trabalho é 

apresentada com mais detalhes em seus aspectos conceituais e metodológicos tanto por ser a 

mais utilizada em pesquisas sobre o tema (MARTINEZ, 2002), como por ser considerada 
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como sendo uma das que apresenta maior abrangência e coerência teórica, e alinhamento aos 

objetivos desse trabalho. 

 

 

Tabela 1 - Satisfação no trabalho: evolução do conceito 
 

Pesquisador Período Postulado Foco 

Taylor 1911 Investimentos em padronização, fragmentação das 

tarefas, incentivos salariais e prêmios pressupondo 

que os trabalhadores são motivadas somente por 

interesses salariais e materiais. 

 

Fadiga e salário 

como fatores mais 

importantes para ST 

Mayo 1933 Ampliação dos fatores relacionados  à satisfação 

aumentando a importância de grupos informais 

(supervisão, percepção que o trabalhador tinha de 

seu trabalho, dentre outros) 

 

Preponderância do 

fator psicológico 

sobre o fisiológico 

na ST 

Hoppock 

 

1935 Destaque para os múltiplos fatores que 

influenciam a ST (fadiga, supervisão e monotonia 

do trabalho etc.) 1ª investigação detalhada sobre 

ST. 

 

Enfatiza a relação 

dos fatores que 

influenciam ST com 

aspectos efetivos 

Herzberg et al. 1959 Dois grupos de fatores distintos são responsáveis 

pela ST, fatores intrínsecos são chamados 

motivacionais e fatores extrínsecos são chamados 

higiênicos.  

Crescimento 

psicológico que 

advém do próprio 

trabalho como 

condição para a  ST 

Vromm 1964 Reação antecipada a um resultado ou expectativa 

que o empregado espera conseguir 

Variáveis 

situacionais e de 

personalidade 

(expectativas) 

Porter                         

Lof Quist e Davi 

Wolfords      

1962                   

1969 

1971 

 

A ST é determinada pelo grau no qual o trabalho 

atende as necessidades de realização do indivíduo, 

básicas para o seu bem estar 

Necessidades de 

realização individual 

(visão altruísta) 

Locke 1976 Estado emocional agradável ou positivo, que 

resulta de algum trabalho ou de experiência no 

trabalho 

 

Natureza afetiva e 

processo mental na 

avaliação do 

trabalho 

Hackman e 

Oldham 

1974 ST determinada por estados psicológicos críticos 

causados por cinco características do trabalho: 

variedade, identidade, significância, autonomia de 

tarefa e feedback 

 

Influência e relação 

com fatores do 

trabalho 

Orpen 1981 Se os valores do indivíduo não são respeitados nas 

situações de trabalho, os trabalhadores se sentirão 

insatisfeitos  

 

Respeito aos valores 

Quarstein, 

McAfee e 

Glassman 

1992 ST é causada por características e ocorrências 

situacionais. As características são aspectos que 

podem ser  pré avaliados e as ocorrências são 

situações que não podem ser previstas. 

 

Equilíbrio entre as 

variáveis. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiol%C3%B3gico
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Esses estudos, apesar de enfatizarem o aspecto situacional como influenciador das atitudes 

que geram a ST, se dividem em duas vertentes, onde:  

 

1) As características do trabalho são os principais determinantes da ST; 

2) O processamento das informações sociais é o aspecto mais relevante da ST. 

 

Além dessas duas vertentes, todo o estudo sobre ST demonstra que não há acordo sobre as 

causas e os componentes desse construto. Existe de um lado a tendência de investigar o 

aspecto disposicional do indivíduo, e de outro uma tendência mais atual que foca o conceito 

como sendo de natureza afetiva, atitudinal e determinado por variáveis multiníveis (indivíduo, 

grupo, organização), consolidando a noção de co-responsabilidade da empresa pela satisfação 

do trabalhador (MARTINS; SANTOS, 2006, p. 197). 

 

 

2.2.2 A Satisfação no Trabalho e suas relações com outros conceitos  

 

 

2.2.2.1 A satisfação no trabalho e o estudo dos valores do trabalho 

 

 

O estudo dos valores do trabalho é necessário para a compreensão dos mecanismos 

envolvidos na ST, devido à sua ligação com o comportamento e com os fatores que 

determinam a satisfação com o trabalho, além de representarem convicções básicas que levam 

a agir desta ou daquela maneira. Visando compreender o que é relevante para as pessoas no 

ambiente de trabalho, os valores estabelecem a base para a compreensão dos motivos que 

levam as pessoas a trabalhar. Com relação à definição de valores, Robbins (2005) nos diz o 

seguinte: 

  
Os valores representam convicções básicas de que um modo específico de conduta 

ou de condição de existência é individualmente ou socialmente preferível a modo 

contrário ou oposto de conduta ou de existência. Eles contêm um elemento de 

julgamento, baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou 

desejável. [...] Todos nós temos uma hierarquia de valores que formam nosso 

sistema de valores. O sistema é identificado em termos da importância relativa 

que atribuímos a valores como liberdade, prazer, auto-respeito, honestidade, 

obediência e justiça (ROBBINS, 2005, p. 53). 

 

Os valores do trabalho são definidos por Porto e Tamayo (2003) como: 
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Princípios ou crenças sobre metas ou recompensas desejáveis, hierarquicamente 

organizados, que a pessoas buscam por meio do trabalho, bem como o seu 

comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de trabalho (PORTO; 

TAMAYO, 2003, p 14). 

 

Segundo Siqueira (2008), os valores possuem características cognitivas, motivacionais e 

hierárquicas, ressaltando que estudos nacionais e internacionais têm demonstrado o impacto 

dos valores sobre diversos aspectos organizacionais como: o estresse no trabalho, o 

comprometimento organizacional e o desempenho. Essas pesquisas apontam para a relevância 

do entendimento desse conceito para a compreensão do mundo do trabalho.  

 

Rokeach (1981), em seu livro A Natureza dos Valores Humanos, apresenta a Rokeach Value 

Survey (RVS) ou “Levantamento de Valores Rokeach”, como uma tabela composta por 

dezoito itens divididos em dois grupos: Valores terminais – metas a serem atingidas – e 

Valores instrumentais – maneiras ou modos de alcançar as metas, ilustrados no Quadro 5:  

 

Quadro 5 - Levantamento de Valores Rokeach 
 

 

Valores Terminais 

 

 

Valores Instrumentais 

Uma vida confortável (uma vida próspera) 

Uma vida emocionante (ativa, estimulante) 

Um sentido de realização (contribuição duradoura) 

Um mundo em paz (livre de guerras ou conflitos) 

Um mundo de beleza (beleza da natureza e das artes) 

Igualdade (fraternidade, oportunidades iguais para 

todos) 

Segurança familiar (cuidado com os entes queridos) 

Liberdade (independência, liberdade de escolha) 

Felicidade (contentamento) 

Harmonia interior (liberação de conflitos interiores) 

Amor maduro (intimidade espiritual e sexual) 

Segurança nacional (proteção contra ataques) 

Prazer (uma vida com alegria e lazer) 

Salvação (salvaguarda, vida eterna) 

Respeito por si próprio (auto-estima) 

Reconhecimento social (respeito, admiração) 

Amizade verdadeira (forte companheirismo) 

Sabedoria (compreensão madura da vida) 

Ambição (esforço no trabalho, vontade) 

Visão ampla (mente aberta) 

Capacidade (competência, eficácia) 

Animação (alegria.contentamento) 

Limpeza (asseio, arrumação) 

Coragem (defesa de seus ideais) 

Perdão (capacidade de perdoar os outros) 

Ser prestativo (trabalhar pelo bem-estar dos demais) 

Honestidade (sinceridade, ser verdadeiro) 

Imaginação (ousadia, criatividade) 

Independência (autoconfiança, auto-suficiência) 

Intelectualidade (inteligência, capacidade de 

reflexão) 

Lógica (coerência, racionalidade) 

Afetividade (carinho, ternura) 

Obediência (ser respeitável, cumpridor dos deveres) 

Polidez (cortesia, boas maneiras) 

Responsabilidade (compromisso, ser confiável) 

Autocontrole (limites, autodisciplina) 

Fonte: Rokeach, 1981, p. 152. 

 

 

 

Segundo Rokeach (1981), dependendo do grupo social em que estão inseridos os valores 

variam muito tanto entre os grupos como individualmente, no que diz respeito às gerações  a 
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que os trabalhadores pertençam. Baseado na idade média em que os indivíduos ingressam no 

mercado de trabalho, Robbins (2005), propõe uma classificação dos trabalhadores em quatro 

grupos: Veteranos, Baby Boomers, Geração X e Geração da Tecnologia, conforme Tabela 2 

abaixo: 

 

 

Tabela 2 – Valores do Trabalho Dominantes na Força de Trabalho Atual 

 

Grupo Ingresso no mercado de 
trabalho 

Idade atual 
aproximada 

Valores trabalhistas 
dominantes 

1. Veteranos Anos 50 ou início dos anos 60 Mais de 60 anos Trabalho árduo, 

conservadorismo, 

conformismo, lealdade à 

organização 

2. Baby   

    Boomers 

1965 a 1985 De 40 anos a 60 anos Sucesso, realização, 

ambição, rejeição a normas, 

lealdade à carreira 

3. Geração X 1985 a 2000 De 25 anos a 40 anos Estilo de vida equilibrado, 

trabalho em equipe, rejeição 

a normas, lealdade aos 

relacionamentos 

4. Geração da  

    Tecnologia 

De 2000 em diante Menos de 25 anos Auto confiança, sucesso 

financeiro, independência 

pessoal junto com trabalho 

de equipe, lealdade a si 

mesmos e aos 

relacionamentos 

Fonte: ROBBINS, 2005, p. 56. 

 

 

Esses estudos apesar de compreenderem que os valores individuais variam de uma pessoa 

para outra, constituem uma valiosa ajuda na explicação e previsão do comportamento, tendo 

em vista que os valores individuais comumente refletem os valores da sociedade em que o 

indivíduo foi criado. 

 

Esses valores individuais costumam ser estáveis e duradouros e grande parte se solidifica 

durante a infância, através da influência de educadores familiares e amigos. “O conhecimento 

dos valores pessoais deveria permitir-nos predizer como ela se comportará em situações 

experimentais e em situações da vida real” (ROKEACH, 1981). 
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Para Maslow (1970), os valores pessoais estão relacionados às necessidades básicas e 

hierárquicas; conforme a prioridade, as atitudes apresentadas pelo indivíduo podem ser 

egoístas ou altruístas.  

 

Tamayo (2000) ressalta que,  

 

[...] grande parte da felicidade de uma pessoa é construída no ambiente de trabalho. [...] 

a identidade, a realização e a felicidade não poderiam ser alcançadas se a pessoa não as 

constrói no ambiente de trabalho” (TAMAYO, 2000, p. 41).  

 

Entende-se assim que as pessoas procuram construir sua felicidade nas organizações através 

da satisfação de suas necessidades, alinhadas aos seus valores e a todos os elementos 

biológicos e psicossociais que são importantes para a sua sobrevivência, sendo os valores que 

determinam as respostas emocionais e as opções de cada pessoa. 

 

 

2.2.2.2 Satisfação no trabalho como sinônimo de motivação  

 

 

A confusão entre os termos “motivação” e “satisfação” tem sido considerada como causa de 

falhas na formulação de hipóteses e na seleção de instrumentos de pesquisas, especialmente 

naquelas destinadas a correlacionar satisfação no trabalho com produtividade (PÉREZ 

RAMOS, 1990). 

 

A crença compartilhada pelos pesquisadores sobre a importância da motivação para o 

desempenho no trabalho, associada ao reconhecimento da complexidade desse 

fenómeno e do limitado poder explicativo das teorias da motivação, contribuíram 

muito para a incorporação de conceitos e teorias que a rigor não estariam diretamente 

envolvidos na discussão do tema, o que vem dificultando sua delimitação teórica no 

campo de estudos do comportamento organizacional. [...]. E como se admite cada vez 

mais que a ação humana é multicausal e contextual, envolvendo aspectos biológicos, 

psicológicos, históricos, sociológicos e culturais, as pesquisas sobre motivação 

passaram a utilizar múltiplos critérios de mensuração, procurando relacionar esse 

conceito com tantos outros que poderiam dar conta de tal complexidade e que 

permitissem a ampliação da compreensão da conduta humana (ZANELLI, 2004, p. 79). 

 

Motivação e satisfação no trabalho são conceitos que estão intimamente ligados; justamente 

por isto, observa-se que teorias motivacionais apresentadas nos estudos de Mayo, Maslow, 

Herzberg e McGregor são também citadas nas pesquisas sobre Satisfação no Trabalho 
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(SILVA, 2000; ROLIM, 1998; RODRIGUES, 1999). Como consequência dessa abordagem 

da literatura se faz necessário a breve revisão de algumas dessas teorias, que além de 

evidenciarem a importância da satisfação no trabalho para o sucesso da organização, 

contribuem para uma melhor compreensão do sentimento de satisfação no trabalho, e serão 

abordadas em seção posterior. 

 

A diferença entre motivação e satisfação foi apontada por Steuer (1989), ao explicitar que a 

motivação manifesta a tensão gerada por uma necessidade e a satisfação expressa a sensação 

de atendimento da necessidade. 

 

Concomitantemente, para Archer (1990, p. 4) “motivação é definida como uma inclinação 

para a ação que tem origem em um motivo (necessidade)”. Já satisfação, “é o atendimento de 

uma necessidade ou sua eliminação”.  

 

Bergamini (1997a) diferencia satisfação e motivação no trabalho da seguinte forma: 

 
Motivação é uma energia direta ou intrínseca, ligada ao significado e à natureza do 

próprio trabalho realizado. Satisfação é uma energia indireta ou extrínseca, ligada a 

aspectos como salário, benefício, reconhecimento, chefia, colegas e várias outras 

condições que precisam estar atendidas, e isto fundamentalmente a partir da ótica do 

empregado, no ambiente de trabalho. Satisfação é o atendimento de uma necessidade 

ou sua eliminação (BERGAMINI, 1997a, p. 98). 

 

Bergamini (1997b) considera a motivação um aspecto intrínseco às pessoas, por isso, conclui 

que ninguém pode motivar ninguém. Segundo Rolim (1998), “o que se pode fazer é propiciar 

condições organizacionais favoráveis e evitar restrições no ambiente de trabalho, com vistas a 

facilitar o livre curso da força motivacional” (ROLIM, 1998, p. 42). 

 

 

2.2.2.3 Satisfação no trabalho como atitude 

 

 

A satisfação com o trabalho é considerada por Robbins (2005) um tipo de atitude. O estudo 

do comportamento organizacional tem focalizado em três tipos de atitude: satisfação com o 

trabalho, envolvimento com trabalho, comprometimento organizacional. Conforme Chiang 

Vega (2008, p. 2) “a satisfação no trabalho é basicamente uma globalização do conceito que 
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se refere às atitudes das pessoas para vários aspectos de seu trabalho. Portanto, falar de 

satisfação no trabalho envolve falar de atitudes”.  

 

Atitudes são afirmações avaliadoras – favoráveis ou desfavoráveis – sobre objetos, pessoas e 

eventos (ROBBINS, 2005). Expressam como os indivíduos se sentem com relação a alguma 

coisa. As atitudes são diferentes dos valores, mas estão a eles relacionadas. 

 

O estudo das atitudes é importante para as organizações, pois elas afetam o nosso 

comportamento no trabalho. As atitudes são compostas por três fatores: cognitivo, afetivo e 

comportamental, muito embora o termo “atitude” seja comumente utilizado para se referir 

somente à parte afetiva. 

 

O componente cognitivo é o que é reconhecido pelo indivíduo como certo; é a sua opinião 

sobre algo, o componente afetivo é à base da atitude o que vai determinar como o indivíduo 

vai agir com relação a essas certezas e o componente comportamental é a concretização da 

ação, resultado da composição dos outros fatores (ROBBINS, 2005, p. 59). 

 

A partir da década de 1970 houve um predomínio do entendimento da satisfação no trabalho 

como  uma  atitude,  o  que  é  possível  ainda  encontrar  em  trabalhos  como  o  de   Robbins  

(2005).  Satisfação era, então, vista e compreendida como fator de previsão de  produtividade,  

absenteísmo,  desempenho  e  rotatividade  (TIFFIN;    MCCORMICK, 1975). Robbins 

(2005, p. 23) apresenta sua definição de ST como “o conjunto de sentimentos que uma pessoa 

possui com relação ao seu trabalho [...] sendo mais uma atitude  do  que  um comportamento”. 

Seria, portanto, “a atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que realiza” 

(ROBBINS, 2005, p. 61).   

 

Como atitude compreende-se a intenção ou determinação em agir ou tomar posição ante 

situações peculiares, ou seja, 

 

[...] combinação de conceitos, informações e emoções  que resultam em uma resposta 

favorável ou desfavorável  com respeito a uma pessoa em particular, grupo, idéia, 

evento ou objeto e que, por serem derivadas de crenças, são poderosas influências sobre 

o comportamento e a aprendizagem (CAMPBELL, 1999). Portanto, se atitudes são 

disposições para agir, decorrente de conceitos, informações e emoções, podemos 

considerar que algumas atitudes podem ser decorrentes da satisfação no trabalho, mas 

não a sua definição (MARTINEZ; PARAGUAY; 2003, p. 60-61). 
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2.2.2.4 Satisfação no trabalho como estado emocional  

 

 

Como já citado, para Locke (1969), a satisfação no trabalho é o resultado de uma avaliação 

emocional agradável que o trabalhador faz acerca do seu trabalho, utilizando-se da percepção 

de como os valores importante para ele são atendidos. 

 

Assim, para Martinez e Paraguay (2003), 

 

Nesta conceituação, observam-se os dois aspectos considerados como componentes da 

satisfação no trabalho: (a) um componente cognitivo, que diz respeito ao que o 

indivíduo pensa e a suas opiniões sobre o trabalho e (b) um componente afetivo ou 

emocional, que diz respeito a quão bem uma pessoa se sente em relação a um trabalho, 

sugerindo que a satisfação no trabalho é baseada parcialmente no que o indivíduo pensa 

e parcialmente no que o indivíduo sente. Portanto, satisfação no trabalho também pode 

ser definida como “um sentimento experienciado pelo trabalhador em resposta à 

situação total do trabalho” (HARRIS, 1989, p. 13) (MARTINEZ; PARAGUAY; 2003, 

p. 61). 

 

Esse conceito envolve, portanto, aspectos emocionais, caracterizando um sentimento 

situacional e não um determinado padrão de comportamento ou atividade. Assim como 

qualquer outra atitude, a satisfação agrupa um conjunto complexo de cognições, emoções, 

sentimentos, percepções e avaliações que determinam ou influenciam as tendências 

comportamentais. Pode-se dizer que as pessoas diferem em suas inclinações ao reagir 

favorável ou desfavoravelmente a certas situações (CODA, 1986; SILVA, 2000).  

 

Entre as décadas de 1980 e 1990 os estudos sobre ST ora focavam o componente psicológico 

afetivo, ora focavam o campo cognitivo, e algumas vezes incluíam simultaneamente os dois 

aspectos, sendo que essa oscilação sempre pendia mais para o aspecto cognitivo, que é o que 

mais aparece nos instrumentos de medida, o que Brief e Roberson (1989) consideram um 

paradoxo: se satisfação no trabalho é abordada como um construto afetivo e cognitivo,  por  

que  somente  os  aspectos  cognitivos  são  mensurados?  Ao mesmo tempo, identificam-se 

também controvérsias quanto às dimensões que compõem a satisfação no trabalho.  Siqueira e 

Gomide (2004) afirmam que há autores que a concebem como um construto unidimensional, 

identificando-a como uma atitude  geral  ante  o  trabalho  como  um todo, sem destacar a 

quantificação de reações a aspectos específicos do trabalho; e há aqueles que a identificam 



 

 

55 

como multidimensional, como no caso de Herzberg, Mausner e Snyderman (1959), Locke 

(1976), Martins (1984), Martins; Santos (2006), e Siqueira (1995, 2008).  

 

Assim, para a análise dos determinantes da satisfação no trabalho, devem ser considerados 

dois componentes: o componente afetivo emocional (relacionado ao sentimento de como a 

pessoa se sente no trabalho) e o componente cognitivo (a racionalidade do indivíduo sobre o 

trabalho), conforme Locke (1969, 1976). Essa abordagem está em concordância com a 

definição de satisfação no trabalho como um estado emocional (LOCKE, 1969, 1976; 

HENNE; LOCKE, 1985; HARRIS, 1989; BEGLEY; CZAJKA, 1993; FRASER, 1996; 

WRIGHT; CROPANZANO, 2000; ELOVAINIO  et al., 2000; O‟DRISCOLL; BEEHR, 

2000). 

 

Dentro dessa visão de ST como estado emocional, deve ser citado o aspecto das relações 

sociais no trabalho, como um forte componente na equação pela busca da satisfação no 

trabalho. “O engajamento dos sujeitos nas relações sociais e no trabalho é o que permite 

contornar as sensações de angústias, provenientes do interior, da história passada dos sujeitos 

sociais.” (MARIANO; MUNIZ, 2006, p. 79). 

 

O apoio social pode ser compreendido como doação de cuidado e solidariedade constantes. 

Segundo Wagner III (2005): 

 
[...] muitos pesquisadores sugerem que o apoio social de supervisores e colegas de trabalho podem 

atenuar o stress dos trabalhadores. [...] Em termos de ambente social, supervisores e colegas de 

trabalho servem tanto como fonte de satisfação como fonte de frustração para o trabalhador. O 

funcionário, pode estar satisfeito com seu superior ou com os colegas porque eles o ajudam a 

atingir alguns resultados valorizados  (Wagner III, 2005, p. 129).   

 
 

De acordo com a literatura, o suporte social oferece uma proteção ao indivíduo frente a 

potencialização de estressores do dia a dia laboral, pois ao mesmo tempo em que influencia 

emoções positivas, favorece a solução de demandas que estão além da capacidade individual 

do trabalhador (SEIDEL, TRÓCCOLI, 2006; TAMAYO, LIMA , SILVA, 2004). 

 

Zellars e Perrewé (2001) verificaram que trabalhadores que se envolviam em conversações de 

conteúdo positivo com os colegas de trabalho apresentavam menores escores com relação ao 

esgotamento profissional. Assim como, a percepção de relações que refletiam empatia entre 

colegas de trabalho estava relacionada com maior realização no trabalho.  
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Ainda segundo Tamayo, Lima e Silva (2004) o suporte proporcionado pelos colegas de 

trabalho e pelos chefes forma uma rede social que possibilita ao trabalhador experiências 

positivas no trabalho e gera condições para o reconhecimento de sua competência e 

contribuição para a organização. O indivíduo atribui um sentido humano à sua situação de 

trabalho e reconhece seu valor pessoal e profissional. 

 

 

2.2.3 Teorias Motivacionais com foco na Satisfação no Trabalho  

 

 

Assim como a ST, a motivação varia de intensidade tanto de indivíduo para indivíduo como 

também no mesmo indivíduo, dependendo da situação. Imaginemos um funcionário que 

durante a semana foi desatencioso e negligente com suas tarefas no escritório em que trabalha, 

porém, no final de semana se encontra animado, entusiasmado e motivado para continuar uma 

obra de reforma em sua casa. Não mudou o indivíduo, mudou a situação. Apresenta-se abaixo 

um breve relato das teorias motivacionais sob a ótica da satisfação, procurando entender e 

visualizar como esses dois conceitos têm caminhado juntos na abordagem da literatura, que 

além de evidenciar a importância da satisfação no trabalho para o sucesso da organização, 

contribuem para uma melhor compreensão do sentimento de satisfação no trabalho. 

 

Conforme Zanelli (2004), 

Se há algo que estimula a curiosidade humana é saber as razões das diferenças 

individuais que evidenciam as preferências e os interesses de cada pessoa. [...] Os 

psicólogos acreditam que grande parte das razões da diversidade das condutas 

individuais decorra de um processo denominado de motivação. Poucos colocariam em 

dúvida a afirmativa de que esse seja um dos mais importantes processos que explicam 

a conduta humana, especialmente no ambiente de trabalho. Além de psicólogos perten-

centes a várias especialidades (psicologia da personalidade, do desenvolvimento, 

escolar, da aprendizagem, social e organizacional, por exemplo), inúmeros estudiosos 

de outras áreas de conhecimento voltam-se para a compreensão desse processo 

psicológico básico (ZANELLI, 2004,  p. 145 ). 
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2.2.3.1 A Satisfação e a Escola de Relações Humanas  

 

 

Ao analisarmos as teorias sobre o tema satisfação no trabalho, pode-se afirmar, 

acompanhando Silva (2000), que a importância do elemento psicossocial no estudo do 

comportamento humano, no contexto organizacional, destacou-se inicialmente através dos 

trabalhos de Elton Mayo, com a escola de relações humanas, a partir das investigações de 

Hawthorne, desenvolvidas por ele na Universidade de Harvard, no período entre 1924 e 1931. 

Procurando compreender a influência do “fator luminoso”
3
 no aumento da produtividade, 

essas pesquisas revelaram um importante fator intrínseco como impulsionador do entusiasmo 

pelo trabalho, a necessidade de trabalhar em grupo. 

 

Baseado nos resultados da pesquisa, Mayo (1959) concluiu que as pessoas não são motivadas 

apenas pelo salário ou condições de trabalho, mas também pelo reconhecimento e pelo 

sentimento de pertencer a um grupo, sendo as atitudes em relação ao trabalho fortemente 

influenciadas pelo grupo. O autor apresenta questões relacionadas aos fatores sociais e psicológicos 

no estudo do trabalho: 

 

A colaboração humana no trabalho depende, para sua perpetuação, de um código social 

que regula as relações entre as pessoas e suas atitudes recíprocas. A insistência em um 

lógica de produção meramente económica interfere no desenvolvimento do código social e, 

por conseguinte, faz surgir dentro do grupo um sentido de frustração humana. Esta 

frustração resulta na formação de um código social de nível mais baixo, e que se opõe à 

lógica económica, trazendo consequências para a indústria e para o indivíduo (MAYO 

1959,  p. 117). 

 

A partir dessas experiências, os teóricos começaram a perceber que a produtividade era 

afetada por fatores psicológicos e não só fisiológicos, como se presumia, que o ambiente de 

trabalho, os padrões de relacionamento interpessoal e de supervisão também interferiam no 

comportamento dos trabalhadores (SOUSA, 1998). 

 

Para a Escola de Relações Humanas, os objetivos motivacionais a serem perseguidos na 

situação de trabalho orientavam as pessoas para se sentirem úteis e importantes. Além disso, 

era necessário satisfazer ao desejo natural dos trabalhadores de se considerarem parte 

                                                 
3
  Em 1924, teve início na fábrica de Hawthorne, sob a coordenação por Elton Mayo, uma série de estudos para 

determinar uma possível relação entre a intensidade da iluminação do ambiente de trabalho e a eficiência dos 

trabalhadores, medida pelos níveis de produção alcançados. Entretanto, os pesquisadores não conseguiram 

provar a existência de qualquer relação entre a intensidade de iluminação e o ritmo de produção (MAYO, 1959). 
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integrante de um grupo social, sua necessidade de pertencimento, sem que fosse esquecido o 

reconhecimento individual a cada um deles (BERGAMINI, 1997b, p. 21). 

 

Ainda segundo Bergamini (1997b), o incentivo advindo do salário deixa de figurar como o 

fator mais relevante em termos motivacionais. Surge, então, um leque de possibilidades, onde 

figura de modo essencial a competência da supervisão, encorajando de forma democrática a 

participação dos seus subordinados, dentro de um ambiente de entendimento mútuo e de 

grupo. Sendo, portanto, bastante valorizado o grupo informal e o clima cooperativo, que 

favorecerão o bom relacionamento interpessoal e, consequentemente, a satisfação das 

necessidades sociais dos participantes do grupo de trabalho. 

 

Na Escola de Relações Humanas acredita-se que é especialmente dentro das organizações 

sociais que os indivíduos podem vir a satisfazer suas necessidades, sejam elas de pura 

preservação, de reconhecimento como pessoa, de aceitação pelo grupo, ou de valorização 

profissional. O caráter social é enfatizado como a mais importante vocação do homem 

(BERGAMINI, 1997b, p. 69-70). 

 

 

2.2.3.2 A satisfação a partir das necessidades – Maslow 

 

 

Como visto anteriormente, o conceito de satisfação está estreitamente ligado ao atendimento 

das necessidades dos indivíduos. Abordada sob este aspecto, a teoria de Maslow, que 

relaciona as necessidades humanas, visa contribuir para o entendimento do tema. 

 

No início da década de 40, Abraham Maslow, percebendo as necessidades humanas como 

determinantes da motivação e energizadoras do comportamento, desenvolveu seu modelo de 

sequenciamento de necessidades, justificando que as necessidades precedentes a toda 

motivação humana poderiam ser organizadas numa hierarquia com cinco níveis básicos, a 

saber: necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, do ego ou da estima e de 

autorealização (SOUSA, 1998). 

 

Conforme Zanelli (2004) sinaliza, 
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A Teoria de Maslow se baseia muito em sua experiência clínica parte da premissa de 

que as necessidades humanas têm origem biológica e estão dispostas em uma 

hierarquia que deixa implícito o pressuposto antropológico de que o homem tem uma 

propensão para o autodesenvolvimento e o crescimento pessoal. Para que esse de-

senvolvimento possa ter livre curso, é preciso que as necessidades inferiores sejam em 

parte satisfeitas e as necessidades superiores apresentem-se como motivadoras da 

conduta humana. As inferiores seriam as necessidades fisiológicas (indispensáveis à 

sobrevivência do indivíduo e da espécie) e as de segurança (vinculadas à proteção 

contra perigos e ameaças externas). As superiores, por sua vez, seriam as necessidades 

sociais (atinentes ao pertencimento e aceitação de outras pessoas e grupos humanos), as 

necessidades de estima (busca de status e valorização social) e as de autorealização 

(condição máxima de crescimento pessoal e de busca contínua pelo 

autoaperfeiçoamento) (ZANELLI, 2004, p. 150). 

 

As necessidades de um nível superior só aparecem quando as inferiores estiverem satisfeitas, 

porém não é preciso que uma necessidade esteja completamente satisfeita antes da próxima 

surgir, ela pode estar parcialmente satisfeita (RODRIGUES, 1999; SOUSA, 1998). 

 

Queiroz (1996) faz importantes considerações sobre a teoria de Maslow: 

 

 As necessidades humanas estão presentes em intensidades diferentes; 

 A cada momento existe uma necessidade predominante; 

 Uma necessidade satisfeita não motiva o comportamento. A motivação acontece 

quando existe expectativa de satisfação de uma necessidade emergente; 

 A hierarquia das necessidades é um padrão típico sujeito a exceções. Algumas 

pessoas, inclusive, saltam patamares na hierarquia, podendo passar, por exemplo, 

de um nível de necessidade de segurança para um nível de autorealização; 

 A motivação é dinâmica, e o ciclo hierárquico pode repetir-se diversas vezes 

durante a vida (QUEIROZ, 1996, p.15). 

 

Chiavenato (1992) ressalta também que um dos aspectos da teoria de Maslow é que, se 

alguma necessidade mais baixa deixar de ser atendida durante muito tempo, ela se torna 

imperativa, neutralizando o efeito das necessidades mais elevadas. A privação de uma 

necessidade mais baixa faz com que as energias do indivíduo se desviem pela sua satisfação. 

Entende-se por necessidades mais baixas as fisiológicas e de segurança e as necessidades mais 

elevadas as sociais, de estima e de autorealização. 

 

Perez-Ramos (1990) ressalta que, 

 
O modelo teórico de Maslow é importante para compreender e para explicar o 

comportamento das pessoas na situação de trabalho, especialmente em termos de satisfação, 

enfatizando a tendência humana de progredir e ultrapassar os respectivos níveis da escala 

hierárquica. PEREZ-RAMOS (1990, p.49). 
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Segundo essa teoria, entende-se que o trabalho tem papel crucial na vida dos indivíduos na medida 

em que os aspectos psicossociais do trabalho favoreçam ou dificultem a satisfação de suas 

necessidades. 

 

A mesma teoria serviu de base para trabalho de outros autores, como Douglas McGregor, o 

qual salientou a importância da satisfação das necessidades dos indivíduos no local de 

trabalho como determinante do comportamento. 

 

 

2.2.3.3 A satisfação e as teoria X e Y – McGregor 

 

 

Conforme Queiroz (1996) “Douglas McGregor apresentou a percepção dos administradores 

acerca da natureza e motivação dos trabalhadores sob forma de duas teorias: Teoria X e 

Teoria Y” (QUEIROZ, 1996, p. 18). 

 

Nas teorias X e Y, propostas em 1960, MacGregor apresenta a divisão do ser humano em dois 

grupos, ou visões, após observar como os executivos tratavam seus funcionários. A Teoria X 

apresenta premissas com uma visão negativa do comportamento humano, e a Teoria Y 

apresenta premissas com uma visão positiva desse mesmo comportamento. 

 

Comparando essas visões com a estrutura apresentada por Maslow, a Teoria X apresenta as 

necessidades de nível mais baixo como dominantes do indivíduo, enquanto a Teoria Y 

acredita serem as necessidades de nível mais alto que dominam os indivíduos. 

 
As pessoas privadas de oportunidade para satisfazer no trabalho as necessidades que lhes 

são importantes comportam-se exatamente como podemos prever - com indolência, 

passividade, relutância em aceitar responsabilidades, resistência à inovações, disposição 

para ouvir demagogos, exigências injustificadas de vantagens económicas 

(MCGREGOR, 1992, p.66). 

 

A teoria X, que agrupa todas as idéias relacionadas a indivíduo-trabalho decorrentes da 

administração científica, supõe que os trabalhadores não estão interessados em assumir 

responsabilidades, preferem ser dirigidos e são motivados exclusivamente pelo dinheiro, pelos 

benefícios materiais e pela ameaça de punição. 
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Já a teoria Y pressupõe que os trabalhadores não são indolentes e irresponsáveis por natureza, 

podendo autodirigir-se e serem criativos no trabalho, se forem devidamente motivados. 

 

Segundo Zanelli (2004), 

As Teorias X e Y de McGregor (1960), muito referidas em textos que discutem o tema 

motivação, a rigor, não trouxeram uma nova perspectiva de entendimento da motivação 

humana no trabalho. Ao contrário, partiram do estudo da prática administrativa norte-

americana para analisar criticamente as concepções da natureza humana que estavam 

implícitas nestes modelos de gerenciamento. McGregor (1960) afirmou que a maioria dos 

administradores norte-americanos sustentava suas ações de gerenciamento em uma 

concepção negativa da relação do homem com o trabalho (ZANELLI, 2004,  p. 151). 

 

Para Bergamini (1997b), sob o ponto de vista da teoria motivacional em si, não se pode dizer 

que McGregor tenha modificado substancialmente a apresentação de Maslow, a respeito da 

hierarquia das necessidades. “A grande contribuição desse teórico foi, sem dúvida, a aplicação 

da hierarquia das necessidades ao contexto de trabalho, elaborando a partir de então aquilo 

que se pode denominar” (BERGAMINI, 1997b, p.83).  Na visão de McGregor o indivíduo no 

trabalho atende, na administração tradicional ou científica, apenas as suas necessidades 

básicas, ficando as necessidades de auto-estima e reputação, chamadas pelo mesmo de 

egoístas, a serem atendidas fora do local de trabalho.  

 

Entendia o teórico que a não oportunidade de satisfação das necessidades egoístas no local de 

trabalho tem graves consequências comportamentais. McGregor propõe com sua teoria Y, que 

seja proporcionado ao indivíduo, condições para que as necessidades atendidas só fora do 

local de trabalho passem também a ser satisfeitas no mesmo (RODRIGUES, 1999). 

 

O princípio fundamental derivado da Teoria Y é o da integração: a criação de condições tais 

que permitam aos membros da organização alcançarem melhor os seus próprios objetivos 

dirigindo seus esforços para o sucesso da empresa (MCGREGOR, 1992, p. 54). 

 

 

2.2.3.4 A satisfação com o enriquecimento do cargo – Herzberg 

 

 

Em 1959, Frederick Herzberg mostrou uma nova forma de se pensar sobre a motivação dos 

indivíduos em situação de trabalho (SOUSA, 1998). Através de estudos realizados sobre o 
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comportamento humano em organizações, ele concluiu que satisfação e insatisfação podem 

ser entendidas a partir de duas escalas separadas (MANCINI, 1999). 

A insatisfação é determinada pela carência ou deficiência de "fatores de higiene" que são 

aqueles relacionados ao salário, supervisão, política e administração da empresa, relações 

interpessoais e condições de trabalho. Por serem externos ao indivíduo são chamados de 

fatores extrínsecos. A satisfação é determinada pela existência de "fatores motivadores" 

considerados efetivos na motivação dos indivíduos para um esforço e desempenho superior, e 

compreendem realização, reconhecimento, conteúdo do trabalho, responsabilidade e 

crescimento profissional. Por estarem relacionados às necessidades de auto-realização e de 

desenvolvimento pessoal são chamados fatores intrínsecos (HERZBERG 1971). 

 

Segundo Zanelli (2004), na Teoria Bifatorial, Herzberg (1959) se baseou na análise das 

descrições do que os indivíduos desejavam obter com o seu trabalho, ressaltando o que os 

fazia sentir-se bem ou mal no contexto de trabalho. A classificação das respostas obtidas, 

permitiu aos pesquisadores a separação em duas categorias: as que estavam diretamente 

relacionadas a satisfação no trabalho e as relacionadas a insatisfação no trabalho. 

 

Assim, tem-se que: 

 

Os fatores relacionados à satisfação localizavam-se na pessoa ou nas próprias tarefas. 

Ao contrário, os fatores relacionados à insatisfação localizavam-se externamente à 

pessoa, [...] Com base nisto, a teoria da motivação bifatorial foi construída afirmando 

haver dois conjuntos de fatores que variavam em dois contínuos independentes: o 

primeiro, seria o dos fatores higiénicos, referentes a fatores externos, que variava da 

condição de insatisfação à não-insatisfação; o segundo conjunto de fatores seria o dos 

motivadores, referente a fatores internos, que oscilava da condição de satisfação à não-

satisfação (ZANELLI, 2004, p. 152 ). 

 

Para Herzberg (1997), “o oposto de satisfação no trabalho não é insatisfação no trabalho, mas 

sim ausência de satisfação; e, da mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é 

satisfação no trabalho, mas sim ausência de insatisfação” (HERZBERG,1997, p. 61). 

 

Em sua formulação, Herzberg e seus parceiros sugeriram que os fatores que produzem 

satisfação no trabalho são distintos daqueles que produzem insatisfação. Dessa forma, sua 

teoria tornou-se conhecida como a teoria dos dois fatores: fatores higiênicos e motivadores. 

Os fatores higiênicos, extrínsecos ao trabalho, são: “política e administração da empresa, 
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supervisão, relacionamentos interpessoais, condições de trabalho, salário, status e segurança” 

(HERZBERG, 1997, p. 61-62). “Eles apenas evitam a insatisfação no trabalho, e não 

provocam a satisfação” (MANCINI, 1999, p. 39). Os fatores motivadores que são intrínsecos 

ao trabalho e estão envolvidos na produção da satisfação são: execuções, reconhecimento 

pelas execuções, o trabalho em si, responsabilidade e crescimento ou progresso 

(HERZBERG, 1997). 

 

Segundo Queiroz (1996) ao delinearmos semelhanças entre os fatores higiênicos e 

motivadores de Herzberg e a hierarquia das necessidades de Maslow,  

 

poder-se-ia dizer que os fatores higiênicos seriam aqueles que procuram satisfazer as 

necessidades fisiológicas, de segurança e social. Os fatores motivadores seriam aqueles 

que procuram satisfazer as necessidades de estima e auto-realização (QUEIROZ, 1996, 

p. 14). 

 

PÉREZ-RAMOS (1990) ressalta que a principal colaboração desta teoria se deu  no campo dos 

 

[...] programas de 'enriquecimento do trabalho', os quais se baseiam especialmente no 

aumento planejado de responsabilidades e no desafio do trabalho, a fim de desenvolver 

ao máximo as capacidades e motivações do indivíduo. Dessa forma, o empregado terá 

oportunidade de alcançar o nível mais alto de satisfação no seu trabalho (PÉREZ-RAMOS, 

1980, p. 54). 

 

Não se deve confundir “enriquecimento do cargo” com “ampliação do cargo” ou 

intensificação do trabalho. Esta última torna o cargo estruturalmente maior, enquanto o 

primeiro proporciona a oportunidade de crescimento psicológico do funcionário 

(HERZBERG, 1997). 

 

Segundo Queiroz (1996), Herzberg afirma que a única maneira de fazer com que o 

trabalhador sentisse vontade própria de realizar a tarefa seria proporcionando-lhe satisfação 

no trabalho. Isto é, a motivação aconteceria somente a partir dos fatores motivadores. O 

caminho apontado pelo autor para a motivação é o enriquecimento da tarefa. Verifica-se, 

então, “que o enriquecimento da tarefa visa a satisfazer as necessidades de estima e auto-

realização do trabalhador através de fatores motivadores” (QUEIROZ, 1996, p. 16). 
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2.2.4 Modelos de avaliação de satisfação no trabalho  

 

 

Conforme está sendo apontado, de um modo geral, encontramos variações na forma de 

compreender a satisfação no trabalho, o que conduz a diferentes maneiras de avaliá-la. De um 

lado encontramos a visão global ou unidimensional e, de outro, a visão por facetas ou 

multidimensional.  No primeiro caso, ST é vista como um sentimento  único  para  com  o  

trabalho  e,  no  segundo,  como composta por diversos aspectos ou dimensões (SPECTOR, 

2005; TAMAYO, 2000).   

 

Essa visão de satisfação  como  uma  variável  multidimensional  foi abordada por Rousseau  

(1978)  que sinaliza  para  a  possibilidade  de  que  sejam  três  os  grandes componentes  da  

satisfação  no  trabalho  que  podem  ser  identificados:  características  da organização,  

fatores  relacionados  às  tarefas  do  trabalho  e  características  pessoais.  Existem vários 

instrumentos voltados à medição do grau de satisfação no trabalho. Dentre eles, destacam-se a 

EST e a EIPST, que serão vistas a seguir. 

 

2.2.4.1  A Escala de Satisfação no Trabalho - EST 

 

 

A Escala de Satisfação no Trabalho (EST), apresentada pela primeira vez em 1995 por 

Siqueira (1995), e atualizada também por Siqueira, em 2008, é uma medida multidimensional 

composta de vinte e cinco itens que tem o objetivo de avaliar o julgamento que o indivíduo 

tem em relação ao seu trabalho. Foi construída e validada visando medir o grau de 

contentamento do trabalhador frente a cinco dimensões do seu trabalho:  

- satisfação com os colegas de trabalho: contentamento com a colaboração, a amizade, a 

confiança e o relacionamento mantido com os colegas de trabalho;  

- satisfação com o salário: contentamento com o que recebe como salário se comparado 

com o quanto o indivíduo trabalha, com sua capacidade profissional, com o custo de vida 

e com os esforços feitos na realização do trabalho; 

- satisfação com a chefia: contentamento com a organização e a capacidade profissional 

do chefe, com o seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento entre eles;  



 

 

65 

- satisfação com a natureza do trabalho: contentamento com o interesse despertado pelas 

tarefas, com a capacidade destas em absorver o trabalhador e com a variedade das 

mesmas;  

- satisfação com as promoções: contentamento com o número de vezes que já recebeu 

promoções, com as garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira como a 

instituição realiza promoções e com o tempo de espera pelas mesmas.  

 

Nessas cinco dimensões encontram-se índices de confiabilidade variando de 0,82 a 0,92. A 

escala de respostas compreende sete pontos com variações entre 1 (totalmente insatisfeito) e 7 

(totalmente satisfeito), que visam medir as seguintes dimensões da satisfação com trabalho: 

 

A EST está ancorada em uma visão multidimensional de satisfaça no trabalho e seus 

itens cobrem as cinco dimensões teóricas do conceito. Ela poderá ser utilizada, tanto  

em sua forma completa quanto em sua versão reduzida, para aferir níveis de satisfação 

no trabalho de indivíduos dos sexos masculino e feminino que tenham preparo para ler 

e compreender as instruções, os itens e o procedimento de responder à medida, por 

meio do uso de uma escala de sete pontos (Siqueira, 2008, p. 267). 

 

Como a EST é uma medida multidimensional composta de cinco dimensões, serão 

computados cinco escores médios. O cálculo de cada escore médio é obtido somando-se os 

valores assinalados pelos respondentes em cada um dos itens que integra cada dimensão e, 

depois, dividindo-se esse valor pelo número de itens da dimensão.  

 

A interpretação dos resultados deve considerar que quanto maior for o valor do escore médio, 

maior será o grau de contentamento ou satisfação do empregado com aquela dimensão de seu 

trabalho. Sendo assim:  

• Valores entre 5 e 7 tendem a indicar satisfação  

• Valores entre 1 e 3,9 tendem a indicar insatisfação  

• Valores entre 4 e 4,9 tendem a indicar indiferença, ou seja, nem satisfeito, nem 

insatisfeito.  

 

Essa escala foi criada também em versão reduzida, com apenas 15 itens, constituídos pelos 3 

itens de cada fator que apresentavam cargas fatoriais mais elevadas. Neste trabalho, será 

utilizada a escala composta pelos 25 itens originais, relacionados no Anexo 3 e classificados 

em dimensões conforme Anexo 4.  Vale a pena ressaltar que a escolha da EST em sua versão 

completa se deve à observação de que comparada com a versão reduzida, essa escala original 

apresenta índices de precisão com níveis mais elevados. 
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Em estudos correlatos, Martins e Santos (2006), ao revalidar fatorialmente a Escala de 

Satisfação no Trabalho (MARTINS, 1984), puderam confirmar os pressupostos da Teoria dos 

Dois Fatores de Herzberg et al. (1959). Segundo as autoras,  

  
[...]  o  construto  apresenta  uma  estrutura  com  duas  dimensões claramente  distintas:  

os  fatores  “satisfatores”  (“satisfação  com  o suporte  organizacional”,  “satisfação  

com  a  utilidade  social  da organização  e  do  trabalho”,  “satisfação  com  

relacionamento  afetivo no  trabalho”  e  “satisfação  com  o  reconhecimento  

profissional”) mostraram  conteúdos  muito  distintos  dos  fatores  “insatisfatores”   

(“insatisfação  com  a  falta  de  suporte  psicossocial”  e  “insatisfação com a sobrecarga 

de trabalho”) ou motivadores e higiênicos (MARTINS; SANTOS, 2006, p. 204).  

  

Durante o mesmo estudo Martins (1984), após identificar os 55 (cinquenta e cinco) aspectos 

citados na  literatura  como  fatores de  satisfação,  reuniu-os  em  quatro  grupos de amplos 

aspectos:  o  trabalho  em  si,  as  condições  de  trabalho,  as  características  da  organização  

e  os benefícios  que  o  trabalhador  recebe.  Com a continuação dos estudos e após testes 

empíricos, Martins (2003) concluiu que: 

 

[...]  a  satisfação  no  trabalho  era  determinada  pelos  quatro  fatores propostos no 

modelo que se desdobraram em 14 (quatorze) aspectos: aspectos  da  chefia,  riscos  do  

trabalho,  suficiência  do  salário, estabilidade  do  emprego,  aspectos  físicos  do  

trabalho, relacionamento  com  colegas,  fadiga,  carga  de  trabalho  e  de 

responsabilidade,  contribuição  da  empresa  para  a  melhoria  da sociedade,  interesse  

pelo  trabalho  e  pela  empresa,  reconhecimento do trabalho realizado, utilidade da 

empresa para a sociedade e para o empregado,  estabilidade  da  empresa  e  promoção  

por  mérito (MARTINS, 2003, p. 13).  

 

Para Siqueira (2008), baseada em pesquisas anteriores (1995),  satisfação  no  trabalho 

representa “a totalização do quanto o indivíduo que trabalha vivencia experiências prazerosas 

no  contexto  das  organizações”. Focando essa definição, identificou cinco  dimensões.  Cada 

uma tem sua origem em  experiências  prazerosas,  sendo  assim, são usadas  as  expressões  

“satisfação  com...”  o  salário,  os  colegas,  a  chefia,  as  promoções  e  o próprio trabalho na 

sua Escala de Satisfação no Trabalho – EST.(SIQUEIRA, 2008, p. 267) 

 

Considera-se que o trabalho é uma das mais importantes formas de crescimento do ser 

humano, dando sentido a vida e reafirmando suas características individuais. Sendo assim, ele 

é visto como um dos componentes da felicidade humana, onde a felicidade no trabalho é o 

resultado da satisfação plena de suas necessidades, do sentido de completude e de 

pertencimento, do sentimento de prazer e do sentido de contribuição com a sociedade.  
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2.2.4.2 A Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no Trabalho (EIPST)  

 

 

A EIPST é uma das escalas interdependentes que compõem, junto com outras três, o 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) – construído e validado por Ferreira 

e Mendes em 2003 – que tinha o objetivo de avaliar as quatro dimensões da interrelação 

trabalho e risos de adoecimento.  

 

A escolha dessa escala (EIPST) para compor os instrumentos de pesquisa do presente trabalho 

se deu pelo fato da mesma contemplar as vivências positivas e negativas decorrentes do 

contexto do trabalho. 

 

[...] (3) Descrição do sentido do trabalho para a saúde: são representações relativas às 

vivências de prazer e de sofrimento no trabalho. Essa categoria é avaliada pela Escala 

de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) (MENDES, 2007, 114). 

 

A Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho EIPST (Mendes, 2007), foi 

construída inicialmente com 51 itens distribuídos em 4 fatores  teóricos  (13 no fator  

Valorização; 11 no fator  Reconhecimento;  16 no  fator  Desgaste;  e  9  no  fator 

Insegurança).  Após validação fatorial permaneceram 29 itens, distribuídos em 4 fatores 

(Realização,  Desgaste, Desvalorização e  Liberdade)  todos  com  bons  índices  de 

fidedignidade e eigenvalues de 1,0, variância total de 59,80%, KMO de 0,92 e 50% da 

correlações acima de 0, 30.  A versão da EIPST contendo os 33 itens foi à utilizada no estudo 

por ser a mais atual. 

 

O fator Realização  refere-se  ao  sentimento  de  gratificação,  orgulho  e  identificação com  

um  trabalho  que  atende  às  necessidades  profissionais.  O fator Liberdade  trata  do 

sentimento  de  estar  livre  para  pensar,  organizar  e  falar  sobre  o  trabalho.  O sentimento  

de incompetência diante das pressões para atender as exigências de desempenho e 

produtividade se  refere  ao  fator  Desvalorização .  O fator Desgaste é  composto  por  

aspectos  como desânimo,  cansaço,  ansiedade,  frustração,  tensão  emocional,  sobrecarga  e  

estresse  no trabalho.  

 

Esses quatro fatores se dividem ainda em dois grupos: Realização e Liberdade (fatores de 

prazer) e Desvalorização e Desgaste (fatores de sofrimento) onde se encontram índices de 
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confiabilidade variando de 0,80 a 0,93. A escala de respostas compreende 7 (sete) pontos, e 

tem por objetivo avaliar a ocorrência das vivências dos indicadores de prazer-sofrimento nos 

últimos seis meses. Assim, 0=nenhuma vez, 1=uma vez, 2=duas vezes, 3=três vezes, 4=quatro 

vezes, 5=cinco vezes, 6=seis ou mais vezes, conforme a reprodução apresentado no Anexo 5. 

 

A interpretação dos resultados deverá considerar os fatores em separado observando os 

seguintes resultados: 

Para as vivências de prazer  

 Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório; 

 Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico; 

 Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave. 

Para as vivências de sofrimento, (considerando que os itens são negativos) 

 Acima de 4,0 = avaliação mais negativa, grave;  

 Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico;  

 Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa, satisfatório.  

 

O primeiro fator é a Realização Profissional, conceituada como a vivência de gratificação 

profissional, orgulho e identificação com o trabalho que faz. É composto por 9 itens, com 

confiabilidade de 0,93. Os itens do fator são: 

- satisfação;  

- motivação; 

- orgulho pelo que faço;  

- bem-estar; 

- realização profissional;  

- valorização; 

- reconhecimento; 

- identificação com as minhas tarefas; 

- gratificação pessoal com as minhas atividades. 

O segundo fator é a Liberdade de expressão, vivência de liberdade para pensar, organizar e 

falar sobre o seu trabalho. Composto 8 itens, apresenta confiabilidade de 0,80. São itens do 

fator: 

- liberdade com a chefia para negociar o que precisa; 

- liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas; 

- solidariedade entre os colegas; 

- confiança entre os colegas; 

- liberdade para expressar minhas opiniões no local de trabalho; 

- liberdade para usar a minha criatividade; 

- liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias; 

- cooperação entre os colegas. 
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O terceiro fator avalia a vivência de sofrimento, sendo denominado Esgotamento Profissional, 

que é vivência de frustraçã insegurança, inutilidade, desgaste e estresse no trabalho. Tem 7 

itens com confiabilidade de 0,89. São itens do fator: 

- esgotamento emocional; 

- estresse; 

- insatisfação; 

- sobrecarga; 

- frustração; 

- insegurança; 

- medo. 

O quarto fator é a Falta de Reconhecimento, vivência de injustiça, indignação e 

desvaíorização pelo não-reconhecimento do seu trabalho. O número de itens é 8, com 

confiabilidade de 0,87. São itens do fator: 

- falta de reconhecimento do meu esforço; 

- falta de reconhecimento do meu desempenho; 

- desvalorização; 

- indignação; 

- inutilidade; 

- desqualificação; 

- injustiça; 

- discriminação. 

 

Apresentamos abaixo a Tabela 5 com a comparação entre as escalas (instrumentos de 

mensuração) destacadas.  

 

 

     Tabela 3: Comparação entre as escalas EST e  EIPST 
 

Instrumento Autores Natureza do 
Instrumento 

Fatores Alpha de 
Cronbach 
Encontrados 

EST Siqueira  

(1995)  

 

Multifatorial Satisfação com colegas 

de trabalho  

Satisfação com o salário  

Satisfação com a chefia  

Satisfação com a 

natureza do trabalho  

Satisfação com a 

promoção 

 

0,86  

0,92  

0,90   

 

0,82  

 

0,82 

EIPST  Mendes  

(1997)  

 

Multifatorial Realização  

Liberdade  

Desvalorização  

Desgaste 

0,93  

0,80  

0,87  

0,89 
Fonte: PRADO, 2005. Adaptação própria. 
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2.3  PSICODINÂMICA DO TRABALHO – A RELAÇÃO PRAZER, SOFRIMENTO E 

TRABALHO 

 

 

Nos estudos sobre satisfação no trabalho, não se pode excluir a incursão (mesmo que breve) 

sobre o olhar para o que se pode chamar de o outro lado da moeda: o sofrimento. Assim 

sendo, apresenta-se nesse capítulo os estudos sobre prazer e sofrimento no trabalho, 

abordados através da atual psicodinâmica do trabalho, cujas pesquisas tiveram origem na 

França, na década de 1970, com Christophe Dejours. Inicialmente denominada psicopatologia 

do trabalho, suas pesquisas eram centradas no 

 

[...] estudo das dinâmicas que, em situações de trabalho, conduziam ora ao prazer ora ao 

sofrimento, e o modo como este podia seguir diferentes desdobramentos, [...] ao longo 

do tempo essa escola ampliou seu enfoque, transpondo a fronteira dos estudos da 

dinâmica Saúde/Doença.” (DEJOURS, 1994, p. 13). 

 

Christophe Dejours, através do Laboratório de Psicologia do Trabalho e da Ação Social no 

CNAM (Conservatoire National Dês Art Set Métíers) de Paris, há mais de trinta anos 

pesquisa o sofrimento relacionado ao trabalho. Seu primeiro livro publicado no Brasil, 

Loucura do trabalho (1987), introduz seus estudos sobre psicopatologia do trabalho, cujo 

aporte teórico tornou-se referência para quase todos os pesquisadores atuantes na área: 

 

O foco de estudo da psicopatologia do trabalho era a doença mental, porém em 1992, 

com a mudança da denominação do termo psicopatologia para psicodinâmica do 

trabalho passou-se a pesquisar o sofrimento e o prazer no trabalho, em uma tentativa de 

compreensão da normalidade e quais as estratégias de defesas individuais e coletivas 

para evitar e preservar o equilíbrio psíquico (Martins; Oliveira, 2006, p. 229). 

 

A necessidade de entender a relação do trabalho com os processos psíquicos, ou sua relação 

com o prazer e o sofrimento já despontava no início do século XX. Porém, é com Dejours 

(1987) que fica evidenciado que a organização do trabalho é a responsável pelas 

consequências favoráveis ou penosas para os processos psíquicos desenvolvidos pelo 

trabalhador: 

 

A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica, cujo impacto é 

o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um sofrimento que pode ser atribuído 

ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, de esperanças e de 
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desejos e uma organização do trabalho que os ignora (DEJOURS, apud MENDES, 

1995, p. 34). 

 

A organização do trabalho compreende a divisão do conteúdo das tarefas, as normas, os 

controles e os ritmos do trabalho, em contrapartida como condições de trabalho encontramos 

a qualidade do ambiente físico, os postos de trabalho e equipamentos e materiais disponíveis 

para a execução do trabalho. 

 

Para Mendes (1995), 

 

Com o desenvolvimento industrial e a acentuação da divisão entre concepção e 

execução do trabalho, a aplicação direta destes princípios trouxe graves prejuízos à 

saúde física e mental dos trabalhadores, em consequência de prolongadas jornadas de 

trabalho, ritmo acelerado da produção, fadiga física, e sobretudo, automação, não 

participação no processo produtivo e parcelamento das tarefas (MENDES, 1995, p. 

34). 

 

A partir daí se visualiza o paradoxo existente na vida do trabalhador, pois o trabalho, 

componente essencial para sua sobrevivência, passa também a pôr em risco sua existência. As 

consequências desse sofrimento são devastadoras para o indivíduo. Martins e Oliveira (2006, 

p. 229) apontam que, “suas estratégias de defesa para o enfrentamento não conseguem evitar 

o adoecimento e preservar seu equilíbrio. As consequências do sofrimento podem afetar a 

vida do trabalhador, porque o trabalho invade toda a existência do ser humano”. 

 
 

2.3.1 Da Psicopatologia a Psicodinâmica do Trabalho 

 

 

Inicialmente o foco das pesquisas em psicopatologia do trabalho evidenciava as doenças 

mentais que poderiam ser ocasionadas pelo trabalho. No período em que esses estudos 

começaram, a literatura nessa área era dominada por patologias profissionais que resultavam 

de danos físicos. Poucas pesquisas consideravam os danos à saúde mental e, quando existiam, 

estavam evidenciando situações extremas, deixando de lado a grande massa de trabalhadores 

de escritórios, oficinas, indústrias etc. 

 

Dejours (1994) destaca que nesse período: 
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O contexto de então era caracterizado por um corpo de conhecimentos muito dominado 

pela patologia profissional somática resultante dos danos físico-químico-biológicos do 

posto de trabalho. [...] Existia, enfim, uma importante literatura referente às doenças 

mentais mais que aos trabalhadores, onde era fundamental a questão da readaptação 

social para o trabalho (ergoterapia e oficinas abrigadas de trabalho), a questão da 

desadaptação ao trabalho perigoso (principalmente no Exército), a questão da 

reinserção profissional dos doentes mentais (principalmente na construção civil e 

serviços públicos), a questão da inaptidão a certos postos (postos de segurança para 

epiléticos e para os alcoolistas) (DEJOURS, 1994, p. 121). 

  

Ainda, segundo Dejours, Abdoucheli (1994), a partir da década de 70, em parte como 

desdobramento do Maio de 68
4
 na França, começa a surgir uma demanda social sobre as 

condições psicológicas dos trabalhadores menos qualificados e as consequências sobre a sua 

saúde. 

 

Desde então as pesquisas foram orientadas no sentido de verificar o resultado do trabalho 

repetitivo, com o controle do tempo de execução e outros fatores ou condições de extrema 

exploração a que  alguns grupos menos favorecidos de trabalhadores eram submetidos, 

visando verificar a patologia mental resultante da exposição a essas condições de trabalho. 

 

Sobre esse aspecto Dejours (1994) afirma que: 

 

[...] à pesquisa de uma patologia mental resultante do trabalho repetitivo, sob pressão 

de tempo, às manobras na construção civil e aos servidores públicos franceses e 

imigrantes, que se submetiam em bom número a condições de exploração às vezes 

gritantes. Nesta época, nossas tematizações ainda eram sobre a relação trabalho-saúde 

mental, segundo um modelo causalista emprestado da patologia somática de origem 

profissional, sem abandonar a esperança de encontrar evidências de doenças mentais 

específicas do trabalho (DEJOURS, 1994, p. 122). 

 

Entretanto, apesar de todos os esforços empreendidos, as pesquisas de Dejours não 

apresentaram os resultados esperados, que seriam caracterizar doenças mentais relacionadas 

à precarização do trabalho. Foi observado que os trabalhadores não sucumbiam às doenças 

                                                 

4
 O Maio de 68, como ficou conhecido, foi um episódio que aconteceu nesse período na França. Foi iniciado 

com uma greve geral que rapidamente adquiriu significado e proporções revolucionárias. Alguns filósofos e 

historiadores afirmaram que essa rebelião foi o acontecimento revolucionário mais importante do século XX, 

porque não se deveu a uma camada restrita da população, como trabalhadores ou minorias, mas a uma 

insurreição popular que superou barreiras étnicas, culturais, de idade e de classe. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Greve_geral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


 

 

73 

mentais, porém, foi evidenciada uma fragilização, que levava a doenças corporais ou a 

comportamentos considerados defensivos. Encontra-se em Dejours (1994) o seguinte relato: 

 
Ocorre que as pesquisas às quais procedemos não trouxeram os resultados pretendidos: 

destacar a doença mental caracterizada. Ao invés disso, descobrimos nos operários 

especializados submetidos ao trabalho repetitivo, problemas psíquicos que conduziam 

menos à aparição de doenças mentais clássicas, do que uma fragilização que favorecia 

a eclosão de doenças do corpo (DEJOURS, 1994, p. 122). 

 

O mesmo autor sinaliza também que  entre o grupo de trabalhadores da construção civil e o 

grupo de servidores dos serviços públicos são evidenciados comportamentos que, embora 

fossem considerados incomuns, não poderiam ser classificados como patológicos. Esse tipo 

de conduta encontrado entre os trabalhadores foi posteriormente relacionado às estratégias 

defensivas destinadas a lutar contra o medo e suas consequências mórbidas. 

 

Os relatos de Dejours (1994) apontam que: 

 

Não podendo evidenciar doenças mentais específicas, atentamos aos comportamentos 

estranhos, insólitos ou paradoxais visando destacar uma semiologia (ou seja, um 

conjunto de signos característicos) com um valor descritivo generalizável ao conjunto 

de uma categoria profissional, e que ela seria patognomônica de uma situação de 

trabalho supostamente homogênea (por exemplo, os operários especializados e a situa-

ção de trabalho repetitivo, sob pressão de tempo) (DEJOURS, 1994, p. 122). 

 

A partir daí, os pesquisadores buscam um novo modelo teórico que pudesse representar não 

só a doença, o sofrimento; mas também, e sobretudo, as defesas e enfretamentos desse 

sofrimento. Com o surgimento da psicodinâmica do trabalho, têm início então as pesquisas 

sobre o sofrimento e o prazer no trabalho sob a ótica da normalidade, na tentativa de 

vislumbrar as estratégias de defesas, usadas pelos trabalhadores, para preservar o equilíbrio 

psíquico. 

 

A psicodinâmica do trabalho, segundo Martins e Oliveira (2006, p.233), “procura conhecer o 

que o trabalho significa para o trabalhador sua importância em questão de valores, 

expectativas e trajetória existencial de cada um.” 

 

Mendes (1995) destaca dois pontos fundamentais no estudo da psicodinâmica do trabalho, 

como visto a seguir: 
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Numa segunda etapa, nos anos 90, já denominada, psicodinâmica do trabalho, a 
organização do trabalho é caracterizada pela mobilidade e mutabilidade, e o 
funcionamento psíquico, pelos mecanismos de mobilização subjetiva, tendo o 
trabalhador um papel ativo diance das imposições e a possibilidade de transformar 
concretamence as situações de trabalho, para que estas possam trazer benefícios para a 

saúde mental (MENDES, 1995, p. 35). 
 

 

Dejours (1994) afirma que enquanto as condições de trabalho atuam prejudicando a saúde do 

trabalhador (corpo físico), a organização do trabalho atua no nível psíquico, tendo-se aí, as 

origens do sofrimento no trabalho.  

 

O trabalho é visto em Dejours (2004): 

 

Para nós, a partir do olhar clínico, o trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista 

humano, o fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a 

mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às 

situações; é o poder de sentir, de pensar e de inventar, etc. Em outros termos, para o 

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

«trabalhar», isto é, um certo modo de engajamento da personalidade para responder a 

uma tarefa delimitada por pressões (materiais e sociais) (Dejours, 2004, p. 28). 

 

Em Mendes (1995), com relação ao trabalho, encontra-se que: 

 

O trabalho, como parte do mundo externo ao sujeito e do seu próprio corpo e relações 
sociais, representa uma fonte de prazer ou de sofrimento, desde que as condições externas 
oferecidas atendam ou não à satisfação dos desejos inconscientes. [...] Desta forma 
consideramos que a busca do prazer no trabalho e a fuga do desprazer constituem um 
desejo permanente para o trabalhador em face das exigências contidas no processo, nas 
relações e na organização do trabalho. Este, muitas vezes, só oferece condições contrárias 

a este propósito, gerando desprazer, expressso numa vivência de sofrimento, com 
sintomas específicos, transformando o trabalho em necessidade de sobrevivência, no lu-
gar de fonte sublimatória de prazer (MENDES, 1995, p. 35). 

 

Com relação a divisão do trabalho, Dejours (1994) ressalta que: 

 

Por oposição, entendemos por organização do trabalho, por um lado, a divisão do 

trabalho: divisão de tarefas entre os operadores, repartição, cadência e, enfim, o modo 

operatório prescrito; e por outro lado a divisão de homens: repartição das 

responsabilidades, hierarquia, comando, controle etc. [...] Foi a descoberta das 

consequências psicopatológicas, fortemente diferenciadas em função dessa "divisão dos 

homens" nos processos técnicos vizinhos (Dejours e Doppler, 1985), que nos conduziu a 

conceder um lugar de importância crescente ao segundo termo da organização do 

trabalho, na análise dos processos psicopatológicos (DEJOURS, 1994, p. 126). 

 

Todos esses aspectos da organização do trabalho, tantos os relacionados à divisão e conteúdo 

das tarefas como os que dizem respeito as relações de hierarquia e as relações sociais, são 
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determinados pela estrutura organizacional no qual o trabalho é desenvolvido. Seguindo essa 

lógica, cada categoria profissional é submetida a um modelo de organização do trabalho onde 

estarão contidos elementos que favorecerão ou prejudicarão a saúde mental dos trabalhadores. 

 

Dejours (1994) afirma que: 

 

Dessas pesquisas e dessas primeiras experiências metodológicas foi possível extrair 

aquilo que era potencialmente desestabilizador para a saúde mental dos trabalhadores: 

todas as pressões apareceram como decorrentes da organização do trabalho. A 

organização do trabalho foi então conceituada pelo contraste com as condições do 

trabalho, sobre as quais a maioria dos pesquisadores médicos e ergonômicos 

focalizavam seus estudos (DEJOURS, 1994, p. 125). 

 

 

Desta forma, a psicodinâmica do trabalho considera que o trabalho é o lugar tanto do 

sofrimento quanto do prazer, pois provêm da dinâmica das situações surgidas na organização 

do trabalho. O trabalho é produto dessa dinâmica, das relações e das ações dos trabalhadores, 

que são aceitas pela organização do trabalho. 

 

Ainda nesta perspectiva a psicodinâmica estuda a relação homem-trabalho do ponto de vista 

do normal e, segundo Mendes (1995, p.36), de ser “dada ênfase ao estudo da sublimação, ao 

invés de processos patológicos, porque a energia sublimada é essencial para a construção e a 

manutenção da economia psicossomática de cada um”. 

 

Entretanto, a normalidade psíquica dos trabalhadores nas situações de trabalho precário e 

desestabilizante ainda é considerada um enigma. A pergunta que se coloca é: “como os 

trabalhadores conseguem, apesar dos constrangimentos da situação de trabalho, preservar um 

equilíbrio psíquico e manter-se na normalidade?” (DEJOURS, 1996, p. 152). 

 

Para Lancman e Uchida (2003) o que Dejours defende, com o novo foco da Psicodinâmica,  é 

que não se deve confundir estado de normalidade com estado saudável. Se por um lado a 

normalidade pode refletir um estado saudável, por outro pode ser um sintoma patológico, ou 

seja o esforço de manter um precário equilíbrio entre as forças desestabilizadoras do 

indivíduo e seus esforços  no sentido de se manter produtivo e atuante porém a custa de muito 

sofrimento. 

 

Sobre esse ponto Dejours (1996) diz o seguinte: 
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A normalidade conquistada e conservada pela força é ao contrário inteiramente 

trespassada pelo sofrimento. O sofrimento é então definido como o espaço de luta que 

cobre o campo situado entre, de um lado, o “bem-estar” (para retornar aqui o termo 

consagrado pela definição de saúde fornecido pela OMS), e , de outro, a doença mental 

ou a loucura (DEJOURS, 1996, p. 152). 
 

 

2.3.2 Sofrimento humano no trabalho 

 

 

Para Dejours (1996) o sofrimento é um elemento importante no processo de trabalho, pois é a 

partir dele que o prazer é alcançado. Sinaliza também para a escolha dos trabalhadores por 

situações de trabalho que envolvam sofrimento, pois ele gera desafios e os esforços 

empregados para lutar contra o sofrimento, por vezes desemboca nas descobertas e criações 

úteis para a humanidade e é nesse ponto que o sofrimento adquire um sentido. 

 

Para Mendes, Costa e Barros (2003) o sofrimento é definido como: 

 

[...] uma vivência individual ou coletiva, frequente e permanente, muitas vezes 

inconsciente, de experincias dolorosas como angústia, medo e insegurança 

provenientes do conflito entre as necessidades de gratificação do binômio corpo-mente 

e a restrição de satisfazê-las, pelas imposições das situações de trabalho (MENDES; 

COSTA; BARROS, 2003, p. 1). 

 

O sofrimento é determinado pela insatisfação do trabalhador, por não ter no trabalho canal de 

descarga de energia que seja efetiva e de acordo com sua personalidade, ou no que se refere a 

desejos e motivações. Ao confrontar sua realidade de trabalho o indivíduo, busca significação 

para as tarefas que realiza mediante a organização do trabalho. Instaurado o conflito, há 

sobrecarga comportamental e grande insatisfação do trabalhador pela falta de meios de 

canalização de suas pulsões. O contexto apresentado e o fato do trabalhador estar inserido 

numa organização de trabalho influenciam seu funcionamento mental, pois tem que se 

submeter a ela para sobreviver (DEJOURS, 1996).  

 

O prazer e o sofrimento estão associados na relação de trabalho através do processo de 

sublimação, que recomeça sempre numa operação contínua de reversão do sofrimento. 

Através dessa perspectiva, pode-se compreender que seria um erro tentar eleminar o 

sofrimento do trabalho, o problema posto para a administração seria o de elaborar condições 
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onde os trabalhadores pudessem gerenciar esse sofrimento em prol da sua saúde e da 

produtividade (DEJOURS, 1996).    

 

Os sofrimentos aos quais  são expostos os trabalhadores são determinados pela 

despersonalização, realização de tarefas que não requerem o uso da imaginação e 

inteligência, sendo consideradas desqualificadas e sem finalidade. Com seus desejos e 

motivação bloqueados, o trabalhor se sente deprimido e cansado (tanto fisicamente quanto 

psicologicamente), pois sua relação com o conteúdo significativo do trabalho não é 

satisfatória  e o trabalhador fica então condicionado somente ao comportamento produtivo 

(DEJOURS, 1996).  

 

Mendes (1995) explica que: 

 

Este modelo teórico da psicodinâmica é aplicado a qualquer situação de trabalho; 

entretanto, o estudo da normalidade não elimina os efeitos psicopatológicos que o 

trabalho pode exercer nos trabalhadores, Neste sentido, a normalidade não implica 

ausência de sofrimento, bem como o sofrimento não exclui o prazer (MENDES, 1995, 

p. 38). 

 

Neste contexto, os mecanismos de defesa  ou as estratégias defensivas apontadas pela 

Psicodinâmica, têm como principal objetivo encobrir o sofrimento existente, o que explica o 

fato de trabalhadores apresentarem características de normalidade aparente mesmo estando 

em processo de sofrimento psíquico (DEJOURS, 1996).  

 

Contudo, o sofrimento pode ter como consequência a criação de uma defesa, expressada 

através da criatividade usada para transformar esse sofrimento, aumentando a resistência do 

trabalhador ao risco de desestabilização psíquica e somática. Neste caso o trabalho funciona 

como mediador da saúde.  

 

Porém, quando o uso desta criatividade é barrado ou quando já foram usados todos o 

mecanismos possíveis e as pressões continuaram, o sofrimento torna-se patogênico, pois leva 

ao desequilíbrio psíquico e à descompensação e, consequentemente, à doença. Aqui, o 

trabalho irá funcionar como mediador da desestabilização e da fragilidade da saúde.  
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2.3.2.1 Sofrimento patogênico 

 

 

O sofrimento patogênico culmina como resultado das pressões psíquicas de trabalho, 

principalmente nas organizações de trabalho nos moldes taylorista, onde há a separação entre 

concepção e execução das atividades. A organização científica do trabalho tem suas bases na 

separação entre corpo e pensamento, ou seja, o indivíduo só pode atuar como operador de 

uma determinada atividade, ou só pode atuar como planejador dessa atividade. O ato de não 

refletir sobre a atividade de trabalho permite ao trabalhador alienar-se de todo o processo de 

produção, vindo a causar erros na execução das atividades.  

 

Conforme Dejours  (1996), 

 

Confiscando-lhes  a concepção, a organização científica do trabalho cria entre os 

trabalhadores uma clivagem entre o corpo e o pensamento. Nesse sistema, o corpo fica 

submetido a diretivas elaboradas por uma vontade exterior ao sujeito. [...] As atividades 

cognitivas, que distinguiremos da vida afetiva, serão situadas do lado do corpo e não do 

pensamento imaginativo investido na atividade de concepção.) (DEJOURS, 1996, p. 

152). 

 

Pelo fato de o trabalhador não conseguir pensar sua atividade, este impõe a aceleração de seu 

ritmo de trabalho, aumentando ainda mais sua capacidade de não pensar. Essa situação 

promove, no trabalhador, a fadiga e a paralisação do seu funcionamento psíquico, 

denominado “repressão pulsional” (DEJOURS, 1996). 

 

Essa “repressão pulsional”, ou o ato de não pensar, faz com que o trabalhador mantenha-se 

ocupado o tempo todo, seja com atividades domésticas ou com atividades de trabalho. A 

insistência por parte do trabalhador em manter essa atividade ininterrupta (que o força a não 

pensar) promove em sua vida um estado de semi-embotamento, no qual o sujeito não sofre 

mais, anestesiando por completo seu estado psíquico. Tal estado mental pode ser associado ao 

surgimento de doenças somáticas crônicas ou ao agravamento de doenças preexistentes. 

“Assim, o ponto final do sofrimento psíquico ocasionado pelas tarefas anti-sublimatórias pode 

manifestar pelo surgimento de uma doença física e não de uma doença mental.” (DEJOURS, 

1996, p.163). 
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2.3.2.2 Sofrimento criativo 

 

 

Dejours (1994) denomina como sofrimento criativo o resultado positivo das pressões sofridas 

pelo indivíduo no trabalho, que o possibilita elaborar soluções originais que favorecem ou 

restituem sua saúde. O sofrimento criativo é pleno de sentido e favorece ao indivíduo o 

reconhecimento de uma identidade.  

 

Mendes (1995) afirma que: 

 

O sofrimento criativo não é sinônimo de prazer. Este pressupõe um investimento 
sublimatório, no qual o prazer sexual infantil será substituído pelo prazer no trabalho. 
Neste sentido, o trabalho tem que ser uma escolha para o sujeito e espaço da satisfação 
dos desejos inconscientes (MENDES, 1995, p. 37). 

 

Neste contexto o indivíduo se propõe a ação criativa que promove descobertas, fazendo com 

que experimente e transforme, de maneira criativa, prática e engenhosa, soluções inéditas 

frente às situações móveis e cambiantes de seu trabalho. A competência e a engenhosidade, 

promovida pela inteligência coletiva ou individual, proporcionam o surgimento de estratégias 

defensivas, que aliviam ou combatem o sofrimento psíquico.  

 

Lancman e Uchida (2003) relatam que: 

 
Quando falamos de normalidade em enquanto resultado de um compromisso entre 

sofrimento e as estratégias de defesa, isso significa que no trabalho a normalidade 

supõe sempre a existência do sofrimento. Como diz Dejours (1999), a normalidade é 

uma conquista “mediante uma luta feroz entre as exigências do trabalho e a ameaça de 

desestabilização psíquica e somática” (LANCMAN; UCHIDA, 2003, p. 83). 

 

A transformação do sofrimento, fruto da rigidez da organização do trabalho que engessa o 

pensamento e por vezes a ação do indivíduo, em criatividade vai depender de dois elementos: 

a ressonância simbólica e o espaço público de discussão coletiva. (Mendes 1995, 36). Ambos 

conceitos serão abordados a seguir. 

 

Segundo Dejours (1996), 

 

Chegados quase ao termo deste percursos, estamos em condições de concluir que o 

processo que permite transformar o sofrimento em criatividade implica duas 

articulações fundamentais: a ressonância simbólica, de uma parte, e o espaço público 

de outra parte (DEJOURS, 1996, p.171). 
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Desta forma retornamos ao que foi dito anteriormente, colocando o trabalho não só como 

lugar de sofrimento, como também como lugar de prazer. Essa transformação se dá através da 

dinâmica interna proveniente de situações vivênciadas no local de trabalho, tendo como 

atores os trabalhadores e suas relações subjetivas, como pano de fundo a organização do 

trabalho e como força motriz a sublimação. 

 

2.3.3 Transformação do sofrimento em prazer  

 

Observando-se as formulações teóricas da psicodinâmica, pode-se concluir que o trabalho 

também favorece as condições estabilizadoras que neutralizam o sofrimento, quando as 

exigências pulsionais do sujeito correspondem aos seus desejos inconscientes, dando lugar 

aos processos de sublimação, que permite a transformação do sofrimento (MENDES, 1995). 

 

Ainda em Mendes (1995) encontra-se o seguinte: 

 

O estudo dos aspectos psicodinâmicos da relação homem-trabalho não pode desprezar 
que as  vivências de prazer-sofrimento decorrentes da organização do trabalho são 
dialéticas, e por isso não podem ser estudados separadamente (MENDES, 1995, p. 38). 

 

Entretanto, podemos identificar alguns elementos específicos da organização do trabalho que 

ajudam ora uma, ora outra vivência, assim como a dinâmica delas decorrente. Esse processo 

só é possível por meio da fala dos trabalhadores, da manifestação destes através do discurso, 

da palavra, que constitui a intemediação entre  representações psíquicas e a realidade. 

 

2.3.3.1 Ressonância simbólica  

 

Durante a conferência “Prazer e sofrimento no trabalho do servidor público: aspectos 

relevantes e desafios de gestão” realizada na Universidade Federal Fluminense (Niterói – RJ) 

em 18/11/2010, a Profª Ana Magnólia Mendes (UnB), falou sobre a psicodinâmica do 

trabalho, enfatizando que “[...] o prazer no trabalho é possibilitado pela ressonância simbólica 

e pelo espaço de discussão coletiva”(MENDES, 2010). 

 

Define, ainda, a ressonância simbólica como o encontro bem sucedido entre o desejo do 

trabalhador e suas expectativas e aspirações com o trabalho. Ou seja, ao final da tarefa 
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observa-se o sentimento de gratificação, pois todo investimento realizado para execução da 

tarefa (mental e físico) foi recompensado, sente-se a satisfação com esse investimento. 

 

O prazer se encontra então na mobilização subjetiva para o trabalhar do sujeito, no 

engajamento com a tarefa, e a inteligência (sabedoria) sobre o ofício realizado, como cada um 

encontra caminhos para realizar um trabalho, é intuitivo e promove marca pessoal. 

 

Para Mendes (1995), 

 
A ressonância simbólica ocorre quando há uma compatibilização  entre as 
representações simbólicas do sujeito, seus  investimentos pulsionais e a realidade de 
trabalho. A ressonância simbólica articula o teatro privado da história singular do 
sujeito ao teatro atual e público do trabalho, abrindo assim uma problemática 
socialmente referenciada da sublimação e do prazer no trabalho. Para ocorrer esse 
processo, é necessário que a tarefa tenha um sentido para o sujeito, com base na sua 

história de vida (MENDES, 1995, p. 36). 

 

O trabalho, então, oferece ao sujeito a possibilidade de alguma maneira perseguir seu 

questionamento interior e delinear sua história de vida. É ainda através do trabalho que esse 

mesmo sujeito se engaja nas relações sociais e para onde leva suas questões, do seu passado e 

de sua história afetiva.  A ressonância simbólica aparece como condição necessária desse 

processo, pois é vista como uma reconciliação entre o inconsciente do indivíduo e os 

objetivos da produção, fazendo o trabalho beneficiar-se da extrema força de mobilização 

advinda dos processos psíquicos do inconsciente (DEJOURS, 1996). 

 

A esse respeito, Mendes (1995) sinaliza que: 

 

A ressonância simbólica é a reconciliação entre o inconsciente e os objetivos da 
produção. Na maioria das vezes, os preceitos rígidos e o controle organizacional não 
permitem ou limitam o espaço para ressonância simbólica, devido às exigências de 

responsabilidades, separação entre trabalho real e prescrito e entre concepção e 
execução (MENDES, 1995, p. 37). 

 

Entretanto, existem algumas condições necessárias para que se estabeleça a ressonância 

simbólica.  A escolha profissional e a atividade de concepção da tarefa, que tem caráter 

individual, e a sublimação (através do julgamento e reconhecimento) que tem caráter coletivo. 

 

Como condição primeira apresenta-se a escolha profissional, que depende do sujeito e não do 

trabalho, sem, contudo renegar-se o papel do contexto sócio-histórico, que é de suma 
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importância, pois pode favorecer ou dificultar a possibilidade de aquisição da formação 

profissional desejada pelo sujeito (DEJOURS, 1996). 

 

Além dessa primeira condição apresenta-se a concepção da tarefa, pois na escolha da 

profissão, não se consegue avaliar as reais condições em que o trabalho será realizado. 

Profissão e função por vezes, aparecem na organização de formas diferentes. Na situação real 

de trabalho existe uma lacuna que cada trabalhador deve preencher entre o trabalho prescrito 

e o trabalho real, o que requer uma atividade de concepção (DEJOURS, 1996). 

 

A terceira condição para o estabelecimento da ressonância simbólica advém também da 

situação real de trabalho e está situada no espaço social. É a sublimação, que sendo 

considerada uma atividade útil e socialmente valorizada, supõem um julgamento da qualidade 

do trabalho por outrem. Esse julgamento só fará sentido para o sujeito se pronunciado por 

seus pares, ou a quem ele julgue competente para avaliar seu trabalho. Desse julgamento 

espera-se em troca reconhecimento social e identidade (DEJOURS, 1996). 

 

2.3.3.2 Espaço de discussão coletiva 

 

Conforme Mendes (2010), o espaço público de discussão coletiva se caracteriza pela 

possibilidade de construir relações sociais no trabalho, de exercer cidadania, e é impulsionado 

por dois mecanismos solidariedade e confiança. O indivíduo encontra liberdade de se 

expressar, sua opinião pode ser escutada, aproveitada, discutida, ele se sente livre para falar o 

que sente. 

 

Nesse contexto, ela cita como fundamental, assim como na ressonância simbólica, o 

reconhecimento (que é diferente de recompensa) que se torna uma legitimação do seu 

esforço, do seu sofrimento. 

 

O real do trabalho é imprevisível, imprevisto e expõe o trabalhador ao fracasso. Ele se coloca 

contra o inusitado. O aprendizado do real do trabalho só se dá em sua execução, não importa 

o número de prescrições anteriores que se tenha. O real do trabalho gera medo, mal estar, 

angústia etc. É nesse momento que começa o movimento pela busca do prazer evitando o 

sofrimento, o trabalhador está sempre em luta. O tempo todo busca-se formas de não 
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enlouquecer. O espaço de discussão coletiva é o local onde o sujeito pode explanar suas 

vivências de prazer e sofrimento no trabalho. 

 

Segundo Mendes (1995), 

 

O espaço público é construído pelos próprios trabalhadores, constituindo o momento 
em que são partilhadas a cooperação, a confiança e regras comuns. Representa o espaço 

da fala, da expressão coletiva do sofrimento e da busca de mecanismos de 
transformação da situação vigente (MENDES, 1995, p. 37). 

 

Em Dejours (1996), encontra-se a discussão coletiva como necessária para a pesquisa da 

Psicopatologia do Trabalho, pois é reconstituindo esse espaço da palavra que pode emergir o 

entendimento do comportamento dos sujeitos. É também graças a esse espaço de discussão 

coletiva que tem-se a possibilidade de conhecer o trabalho real, que estava oculto pelo 

sofrimento e pelas defesas criadas para combater esse sofrimento. 

 

Como já comentado, a solidariedade e a confiança são os sentimentos que vão permear e fortalecer 

esse espaço da palavra. Tanto a construção de relações de confiança como a expressão de 

solidariedade entre os trabalhadores, vão depender da transparência demonstrada pelo outro, isto é,  

 

[...] a visibilidade do trabalho efetuado por cada trabalhador, o acesso aberto aos outros de 

todas as seqüências de trabalho efetuadas por cada um. Parece que é preciso, às vezes, até 

ultrapassar a transparência, ir até um „exibicionismo‟, isto é, até a demonstração pública de 

sua maneira de trabalhar, de forma que os colegas possam ver e conhecer cada companheiro 

(DEJOURS, 1996, p. 169). 

 

O espaço público de discussão coletiva é caracterizado prioritariamente pela fala coletiva do 

sofrimento. É constituído pelos trabalhadores e subentende a compreensão dos meios de 

comunicação, que possibilitam a auto-expressão, a autenticidade e a equidade entre aquele que fala 

e aquele que escuta. É o local onde opiniões contraditórias podem ser formuladas e declaradas 

livremente. Essas opiniões são fruto de crenças, valores, escolhas éticas, posições ideológicas e 

experiências técnicas diferentes que enriquecem o compartilhamento de idéias e estratégias de 

mediação das adversidades de diferentes contextos. “É um dos caminhos mais saudáveis para o 

enfrentamento dos conflitos e do sofrimento decorrente das adversidades organizacionais.” 

(MENDES, 2007). 

 

Desse modo, visualiza-se que o problema maior do sofrimento não está na existência dos 

conflitos nas relações de trabalho, os conflitos sempre vão existir porque fazem parte do jogo 
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de interesse entre trabalhadores e as organizações. O conflito pode ser saudável e até 

recomendável, pois vai possibilitar o pensar, o fazer escolhas. A renúncia que é fruto de um 

conflito, faz parte do conviver, do respeitar as diferenças do outro e do buscar crescer na 

complementaridade. “Ter conflitos é uma oportunidade de respeitar normas de conduta e 

exercitar o comportamento ético” (MENDES, 2007). 

 

É ainda Mendes (2007) que lembra que: 

 

O desafio se coloca quando esses conflitos deterioram as relações socioprofissionais, 

geram sofrimento e se cristalizam, transformando-se em comportamentos patológicos, 

prejudiciais aos trabalhadores e a organização. Por isso, a importância dos espaços da 

fala e da cooperação, como construção coletiva, que permite a negociação e a criação 

de uma convivência organizacional pautada na solidariedade e na ética, contribuindo 

assim, para o papel construtivo do conflito (MENDES, 2007, p. 4). 

 

Considera-se assim como mérito principal da psicodinâmica do trabalho, a possibilidade de 

explicitar as formas de agressão mental que têm sua origem na organização do trabalho e 

podem ser identificadas ainda numa etapa pré-patológica, visto que a detecção do sofrimento 

psíquico nessa fase primária permite a identificação dos pontos vulneráveis da organização do 

trabalho sobre a saúde mental dos trabalhadores e como resultado possa gerar ações 

preventivas (MERLO; MENDES, 2009). 

 

 

2.4 O PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO  

 

 

No Brasil, o bibliotecário é um profissional liberal formado em cursos de nível superior, com 

duração média de quatro anos. Por lei, o exercício da profissão de Bibliotecário é exclusivo 

dos portadores de diploma de Bacharel em Biblioteconomia, expedido por instituição de 

ensino superior oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação. 

 

Regulamentado pela Lei 4.084 (Anexo 1), de junho de 1962, que reconhece a profissão de 

bibliotecário, e pelo Decreto nº 56.725 (Anexo 2), de 16 de agosto de 1965, esse profissional 

necessita estar registrado junto a um Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) para 

exercer suas atividades, inclusive a docência. 
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Os bibliotecários, assim como acontece em outras profissões, têm seu Código de Ética 

estabelecido pela Resolução 327, de 20 de agosto de 1986, do Conselho Federal de 

Biblioteconomia (CFB). 

"Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de 

Bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da 

pessoa humana." (JURAMENTO. Resolução nº 6, de 13 de Julho de 1966).  

 

 

2.4.1 Suas Atribuições 

 

 

O bibliotecário é considerado, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), um 

profissional da informação. A função principal do bibliotecário é coletar e armazenar a 

informação disponível em qualquer suporte, tratando-a de forma a torná-la acessível às 

pessoas interessadas. A informação como objeto de estudo e de trabalho é o ponto norteador 

de sua atuação profissional. Logo, visando à otimização do fluxo entre as informações 

disponíveis e a população interessada nestas informações, o bibliotecário, através de técnicas 

que possibilitam o tratamento, organização e disseminação do insumo informacional, deverá 

atuar como um filtro, impedindo desta forma que “lixo informacional”, ou seja, informações 

equivocadas, imprecisas ou simplesmente fora de sua área de interesse, cheguem até os 

usuários.   

 

A Classificação Brasileira de Ocupações (2011) define os Profissionais da informação como 

trabalhadores que:  

 

Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, 

centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas 

de informação. Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; 

disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 

conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; 

desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria 

(CLASSIFICAÇÃO, 2011). 

 

Com relação às suas atribuições e funções vamos encontrar as seguintes descrições: 

 

• Disponibilizar e disseminar a informação em qualquer tipo de suporte; 

• Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação; 

• Tratar tecnicamente os recursos informacionais; 
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• Realizar atividades de difusão cultural (organização de exposições, ações 

educativas, atividades de fomento à leitura etc.) (ANDRADE; COELHO, 2008, 

p. 10). 

 

Incluem-se também: 

 

 Preservação dos suportes (mídias) para que resistam ao tempo e ao uso;  

 Catalogação e guarda das informações;  

 Orientação na busca e seleção do acervo; 

 Disseminação da  informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do   

conhecimento;  

 Desenvolvimento de estudos e pesquisas;  

 Desenvolvimento de ações educativas. 

 

Não obstante sua formação técnica, adquirida nos cursos, é necessária também a 

complementação da formação profissional com aprendizado tácito no local de trabalho, cursos 

de extensão, participação em eventos (congressos, seminários etc.) e envolvimento cultural 

objetivando a melhor execução de suas funções. 

 

Andrade e Coelho (2008) apresentam ainda algumas áreas onde o bibliotecário pode exercer 

suas atividades: 

 
• Bibliotecas (públicas, escolares, infantis, especializadas e universitárias); 

• Centros de Documentação e Informação; 

• Desenvolvimento e administração de bancos de dados; 

• Editoras; 

• Emissoras de rádio e televisão; 

• Equipes de manutenção de sites na Internet;  

• Prestação de serviços de assessoria e consultoria (ANDRADE; COELHO, 2008,p. 10). 

 

 

Sendo considerada uma das profissões mais antigas da humanidade, estima-se que a 

Biblioteconomia tenha surgido com as práticas estabelecidas pelos monges copistas. 

Inicialmente, em sua profissão, o bibliotecário desempenhava um papel de guardião do 

conhecimento.  

 

Com o aumento da massa documental, resultado do advento da imprensa permitindo o 

acelerado registro do pensamento humano houve uma mudança de foco tanto do profissional 

como das bibliotecas, que passaram de guardadoras de tesouros para prestadoras de serviço. A 
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partir das necessidades seletivas de seus usuários, no universo da informação, o bibliotecário 

transferiu seu foco das atividades de guarda para o de domínio de assunto, conteúdo do 

documento (informação).  

 

As novas tecnologias introduzidas no trabalho biblioteconômico vieram para facilitar as 

atividades da categoria, mas trouxeram também o desafio da transformação: a figura estática e 

passiva teve que se tornar um profissional dinâmico, pró-ativo, atento às mudanças de seu 

tempo, abrindo um leque de possibilidades e oportunidades como, por exemplo, a de 

consultores, indexadores e especialistas da informação (PAIVA, 1990).  

 

 

2.4.2 Breve histórico da Biblioteconomia no Brasil 

 

 

Segundo SOUZA (1997) no Brasil, a formação do bibliotecário teve início com a criação do 

Curso de Biblioteconomia na Biblioteca Nacional (BN) no Rio de Janeiro, pelo decreto 8.835 

de 11 de julho de 1911, cujo objetivo era a qualificação dos trabalhadores da própria 

Biblioteca. Iniciando-se efetivamente em 1915, o referido curso se pautou na influência 

humanista da École de Chartes da França.  

 

Em 1929, em São Paulo, o Mackenzie College, hoje universidade, iniciou um curso elementar 

de Biblioteconomia, seguindo o modelo pragmático dos norte-americanos, integrando uma 

nova vertente na formação do bibliotecário no Brasil. 

 

Segundo Silva (2005), 

 
O primeiro curso no Brasil recebeu forte influência francesa, uma vez que a primeira 

escola teve origem na École Nationale dês Chartes, localizada em Paris. Em 

decorrência disso, os bibliotecários da época desenvolveram uma visão humanista, 

ligada às artes e à cultura, tendo as suas atividades limitadas a vigiar manuscritos e 

livros. Naquela época, existiam poucas bibliotecas em que era possível encontrar 

trabalho, como instituições de ensino, bibliotecas públicas, coleções particulares e 

instituições religiosas. Com a influência dos Estados Unidos e a criação dos primeiros 

cursos paulistas de biblioteconomia direcionados ao ensino técnico, na década de 30 os 

estudantes começaram a receber uma formação muito técnica, sendo que os 

conhecimentos eram obtidos na School of Library Economy, uma escola criada por 

Melvil Dewey em Nova York, na cidade de Columbia (SILVA, 2005, p. 15). 

 

Souza (1997), afirma que essas duas correntes (norte-americana – em São Paulo e européia – 

no Rio de Janeiro) foram os modelos de ensino de biblioteconomia implantados no Brasil nas 
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primeiras décadas do século XX. Entre as suas peculiaridades, é possível ressaltar que: o 

modelo adotado pela BN visava o aprendizado operacional, focando o atendimento às 

necessidades de funcionamento da instituição; o modelo norte-americano era pautado na 

aplicação das técnicas biblioteconômicas de organização do acervo, representava a 

transposição das práticas vivenciadas em bibliotecas americanas para o Brasil.  

 

[...] mais um recurso que essa elite estaria importando para viabilizar outra faceta 

importante da idéia de progresso e do projeto de modernização – a organização da 

informação – e nisso deferia a um projeto institucional de biblioteconomia como o 

realizado pela Biblioteca Nacional (SOUZA, 1997, p.46).  

 

Com a expansão do ensino superior no Brasil em 1940, as escolas/cursos de biblioteconomia 

foram incorporados às universidades brasileiras, processo que foi intensificado nas décadas de 

50 e 60, e possibilitou o crescimento do número de profissionais bibliotecários fora do eixo 

Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Paralelamente, acontecia um movimento pela legalização 

da profissão de bibliotecário, o que era visto pelos profissionais da área como garantia de 

defesa do seu espaço de trabalho. A legalização se consolidou com a Lei 4.084, de junho de 

1962, que reconheceu a profissão de bibliotecário, que foi regulamentada pelo Decreto nº 

56.725, de 16 de agosto de 1965. 

 

Mesmo após a implantação de um currículo único nacional e a mobilização da categoria pelo 

reconhecimento profissional, muitos recém-formados em biblioteconomia não atendiam às 

exigências do mercado de trabalho. Essa deficiência se dava em razão da falta de iniciativa 

em buscar, durante sua formação básica, qualificação em outras áreas do conhecimento que o 

currículo de seu curso não oferecia. Como consequência, o profissional necessitava buscar 

posteriormente cursos e treinamentos que complementassem sua formação o que 

normalmente exigia altos investimentos.  

 

Conforme explica Silva (2005), 

Na década de 70, surgem os primeiros cursos de pós-graduação, dando origem às 

primeiras pesquisas na área e, conseqüentemente, ao surgimento dos primeiros 

periódicos nacionais da área de biblioteconomia e ciência da informação, como a 

Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (publicada pela Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários); Revista de Biblioteconomia de Brasília 

(publicada pela UNB e Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal); Ciência da 

Informação (publicado pelo IBICT) e Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, 

contribuindo para acelerar a modernização da profissão em todo o país (SILVA, 2005, 

p. 16). 
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É necessário ressaltar a importância, no contexto nacional, do Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia (CBBD). Sua primeira edição ocorreu em 1954, tendo sua segunda edição 

em 1959, já denominada Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, com a 

terceira edição em 1961, a quarta em 1963 e a quinta em 1965. Souza (1997, p.71) afirma que 

“em todas essas edições, os bibliotecários produziram recomendações visando dar adequação 

e concretude, pela via do ensino biblioteconômico, do que consideravam necessário em 

termos de forjar uma boa capacitação profissional”. 

 

A partir da década de 90, surgem iniciativas a nível internacional para promover melhorias na 

área, com a criação do Special Interest Group of the Modern Information Professional da 

extinta Federação Internacional de Informação e Documentação (FID). A Federação 

Internacional das Associações de Bibliotecários e Bibliotecas (IFLA), que até hoje vem 

buscando promover o intercâmbio da educação bibliotecária com intuito de aprimorar o 

pessoal da área e desenvolver novas idéias de serviços, tendo como foco a cooperação 

internacional, instigação ao debate, à pesquisa e desenvolvimento nos campos da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

 

Destacam-se ainda nesse cenário, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, 

Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB) e a Associação Brasileira de Educação em 

Ciência da Informação (ABECIN) que juntas promovem, em nível nacional e internacional, a 

educação continuada do bibliotecário, estando seus eventos articulados em prol de questões 

relacionadas à realidade econômica, política e cultural. 

 

De acordo com Silva (2005), 

 

No início da década de 90, com o crescimento acelerado dos meios de comunicação e o 

surgimento das novas tecnologias de informação, o bibliotecário passa a ser um 

profissional da informação que atua na busca e desenvolvimento de tecnologias que 

contribuam para a disseminação da informação. Desde então, passou a criar e adaptar-

se aos mais variados mecanismos de conservação e disseminação da informação, dando 

origem a um ciclo de retroalimentação entre a informação e o suporte de transmissão, 

aliados à necessidade de muitas outras áreas, num processo tão crescente quanto 

qualificado (SILVA, 2005,  p. 17). 

 

Muitos esforços foram empreendidos nessa área do conhecimento, tanto individuais como 

coletivos, para o desenvolvimento da Biblioteconomia como ciência no Brasil e o 

reconhecimento do profissional bibliotecário como  necessário para as atividades estratégicas 
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de uma empresa. Porém ainda há muito que fazer para que se participe efetivamente de uma 

profissão cujos papéis e competências sejam de amplo conhecimento social. 

 

 

2.4.3  O profissional de informação 

 

 

Inicialmente, é necessário situar a sociedade no contexto de uma nova ordem mundial, onde a 

globalização está cada vez mais presente, derrubando barreiras espaciais, domínios tecnológicos, 

alterando o saber e as certezas há muito tempo sedimentados; as tecnologias da informação e da 

comunicação alcançam a cada dia um maior número de pessoas; a explosão da informação 

(registrada ou não) é um fato; o  chamado setor quaternário da economia movimenta milhares 

de dólares e de indivíduos; os países se preocupam com o estabelecimento de políticas de 

informação, visando o desenvolvimento científico e tecnológico e a proteção de suas patentes; 

os usuários estão se reapropriando dos sistemas de informação: pirateando, copiando, 

plagiando, e levantando aspectos complexos como a questão da ética e da competitividade. 

 

Por outro lado, para Guimarães (2000): 

 

[...] o papel de destaque assumido pelas tecnologias no processo de organização e 

transmissão do conhecimento tem levado a sociedade (que se supõe seja igualmente do 

conhecimento) a adaptar-se a novas formas de acesso, tratamento e uso da informação, 

permitindo - literal e metaforicamente - novas leituras da realidade. Mais ou menos 

como decorrência desse contexto, o usuário passa a assumir uma dimensão de 

consumidor, mais cônscio de seus direitos e com mais clareza daquilo que pode esperar 

do sistema. Aspectos outros como a crescente inter - e trans - disciplinaridade nos 

espaços de geração, organização e disponibilização do conhecimento; a existência de 

fronteiras menos rígidas entre tradicionais saberes e fazeres profissionais, e a dualidade 

de um mundo extremamente heterogéneo de integrações X gaps devem ainda ser 

considerados (GUIMARÃES, 2000, p. 53). 

 

Em vista destes fatores, no início dos anos 2000, a literatura acadêmica da área de Ciência da 

Informação desenvolveu um forte debate sobre o nome da profissão, propondo a mudança do 

nome de bibliotecário para profissional da informação. Como já foi dito na introdução, 

segundo Souza (2004, p. 92), essa temática surgiu pela primeira vez no Brasil durante 20º 

CBBD (Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação), onde foi recomendado 

que o tema tivesse a ampliação de sua discussão pelo país. 
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Por que insistir no uso do termo bibliotecário, se a própria literatura da área o apresenta 

como não mais correspondendo à real atuação do profissional que atua em unidades de 

informação? Há sim uma conotação que acompanha a palavra bibliotecário e a remete 

para as esferas do ultrapassado, do retrógrado, do desnecessário. Acreditando-se que a 

profissão bibliotecária é útil socialmente e possui uma ação única, exclusiva e 

necessária para a sociedade, qualquer proposta de alteração do nome do profissional 

que a exerce é justificada. Um nome que vem sendo utilizado recorrentemente é 

profissional da informação. Na verdade, essa é uma designação não específica do 

bibliotecário, mas que abrange um grupo de profissionais que atuam tendo como base a 

informação (ALMEIDA JÚNIOR, 2000, p. 31). 

 

Como justificativa para essa mudança, argumentou-se que as transformações 

socioeconômicas são preponderantes na determinação dos níveis de emprego, particularmente 

as mudanças tecnológicas advindas com as TIC's, dentre as quais se destaca a Internet.  

 

Existe amplo debate na literatura da área sobre as diretrizes e o perfil desse profissional de 

informação. Durante as comemorações centenárias da International Federation for 

Information and Documentation (FID) em Tóquio, 1994, alguns representantes de 

organizações não-governamentais da área de biblioteconomia e afins assinaram a Resolución 

de Tokyo, criando uma aliança estratégica, apontando diretrizes e estabelecendo que o 

objetivo comum dos profissionais envolvidos seja o de servir à sociedade. 

 

Não obstante os atributos apontados, a autora considera ainda que o perfil ideal para o 

profissional bibliotecário “é contingencial ao ambiente e à sociedade onde atua o que significa 

que, traçar um perfil é delinear as possibilidades de desempenho e crescimento pessoais e 

profissionais” (SANTOS, 2000, p. 116).  

 

Nas últimas décadas, a profissão de bibliotecário – visto como MIP, Moderno Profissional de 

Informação –  é uma das carreiras que mais tem sofrido transformações, devido aos avanços 

tecnológicos e às inovações informacionais que vêm sendo utilizadas para organização e 

recuperação da informação.  

 

Como assinala Silva (2005), 

 

Frente às novas tecnologias que surgem a cada dia e, com isso, o aumento das 

exigências pelos usuários dessas inovações, depara-se um profissional que precisa 

atender exigências que requerem qualidade e muita velocidade. Ter conhecimento dos 

mecanismos virtuais de busca da informação existentes atualmente tornou-se tão 

natural quanto saber a localização de um livro na estante de uma Biblioteca. Seja 

atuando no tratamento da informação que o próprio usuário irá pesquisar, ou mesmo no 
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direcionamento do caminho para suas pesquisas, o Bibliotecário necessita compreender 

as necessidades que o usuário apresenta e ainda prever ás conexões necessárias para 

orientá-lo na busca de outras fontes (SILVA, 2005, p. 9). 

 

A produção intelectual da sociedade está cada vez mais acelerada; além de ser utilizada para a 

produção de mais conhecimento, toda essa informação gerada é necessária também para ser 

aplicada na melhoria do trabalho, no desenvolvimento de estudos, no crescimento do ser 

humano como cidadão. Nesse circuito, cabe ao bibliotecário a antecipação dessas 

necessidades de informação visando à otimização dos resultados nas buscas e oferecer ao 

usuário todos os mecanismos de consultas existentes. O profissional deve estar preparado para 

usar todas as mídias, atuando também como agente cultural, utilizando todos os caminhos 

para aperfeiçoar a pesquisa demandada. Lembrando a 4ª Lei nº de Ranganathan “Poupe o 

tempo do leitor” o bibliotecário deve ser a via expressa que ajudará o iniciado a encontrar os 

seus caminhos. Assim como existe uma gama enorme de ferramentas, fontes de informação e 

mídias disponíveis, o profissional da informação encontra um leque de possibilidades no 

mercado de trabalho. 

 

Se, no passado, o profissional estava limitado e sua atividade restrita aos limites físicos da 

biblioteca ou da instituição, atualmente, com o uso da tecnologia, sua atuação transpõe 

barreiras físicas e  institucionais. Usando os diversos recursos informacionais disponíveis, ele 

pode transformar as unidades de informação em ambientes vivos, dinâmicos e em constante 

evolução.  

 

 

2.4.4 A organização do trabalho do profissional da informação 

 

 

Como já citado, os bibliotecários vêm há séculos trabalhando com a organização e a 

disponibilização do conhecimento, independente da forma pela qual ele se apresente. Num 

passado recente, relembrando Souza (1993, p. 64), “A Biblioteca é um complexo centro de 

operações que inclui uma linha de operação e processos técnicos, e também, em tempo 

integral, atividades de relações públicas, criação e pesquisa." pouco se tinha acrescentado às 

formas pelas quais as atividades desenvolvidas no desempenho da profissão, eram executadas 

e os serviços prestados. Porém, com o advento das novas tecnologias de informação, têm sido 

impostos ao profissional de informação da atualidade, alguns questionamentos a respeito 

dessa nova realidade. Como ponto de partida dessa reflexão convém sublinhar que a 
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informatização traz subjacente todo um cenário de mudanças, tanto no campo prático quanto 

no teórico-conceitual – em que uma das características é, justamente, o grande volume de 

informações produzido, tanto em quantidade quanto em variedade – nos quais as ferramentas 

tecnológicas ganham espaço pela possibilidade de promover um controle mais eficiente e 

maior difusão dos registros da informação científica e tecnológica.   

 

 

2.4.4.1 Processos de trabalho na biblioteca   

 

 

Uma série de atividades são desenvolvidas pela biblioteca/unidade de informação - 

independente de suas características físicas, pertinência do acervo ou especialidade. Essas 

atividades visam garantir que o acervo (coleção de documentos tecnicamente processados, 

livros, periódicos, etc.) fique disponível, partindo do pressuposto que toda biblioteca reúne, 

organiza e dissemina dados e informações de interesse, em forma de serviços, para os seus 

usuários. As atividades, assim organizadas, caracterizam os serviços meio e fim da biblioteca 

que, por sua vez, está subdivida em três grandes áreas: Administração, Formação e 

Desenvolvimento de Acervo (FDA) e Referência.   

 

A FDA, em seu sentido mais amplo, representa todo o conjunto de atividades e procedimentos 

(serviços meio) que a biblioteca faz como forma de garantir o crescimento harmonioso da 

coleção, desde a seleção ao descarte. A Referência, por sua vez, também em sentido lato, 

representa o conjunto de atividades, processos e procedimentos (serviços fim) que a biblioteca 

faz como forma de garantir o bom atendimento ao usuário. A Administração, entre a FDA e a 

Referência,  encarrega-se de coordenar todas as outras atividades gerais e específicas, bem 

como alocar recursos para que estas ocorram, entre as quais a seleção de pessoal, elaboração 

de políticas, promoção entre outras. Nos serviços meio temos ainda os subprocessos de 

Aquisição e de Tratamento Técnico, subdivididos em atividades de seleção, aquisição e 

registro; e atividades de catalogação, indexação, classificação, controle de autoridades e 

armazenamento do material. Essas atividades estão representadas no Quadro 6, abaixo:   
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Quadro 6 – Atividades realizadas em uma biblioteca/unidade de informação 
 

Atividades da biblioteca 

Administração 

 

 planejamento, organização e administração dos serviços 

necessários ao pleno funcionamento da biblioteca/unidade 

de informação. 

 

Formação e 

Desenvolvimento do 

Acervo 

 aquisição por compra, doação, permuta do material 

bibliográfico e multimeios. 

 tratamento técnico do acervo, processo de representação 

descritiva e temática dos documentos e disponibilização 

para utilização.  

 

Referência  atendimento ao usuário através de assistência pessoal; 

instrução formal e/ou informal sobre o uso da biblioteca; 

facilitação do acesso à informação e fontes bibliográficas 

através de pesquisas em bases de dados e cooperação entre 

instituições; educação do usuário quanto ao uso adequado 

dos recursos da biblioteca; instrumentos de alerta e 

disseminação da informação; comunicação 

visual/divulgação da biblioteca; e serviços de marketing. 

 

Fonte : Elaboração própria 

 

Alguns autores da área sinalizam que a prática biblioteconômica, ou seja, o exercício do 

trabalho na biblioteca é limitado em sua criatividade, pois está sujeito a um grande número de 

códigos, regra e tabelas, que afastam o profissional da capacidade de pensar livremente, 

negando com isso a condição de profissão liberal e humanista, devido à ênfase empregada na 

execução de tarefas técnico-administrativas. É o que destaca Souza (2003): 

 

[...] uma prática dependente de normas, códigos, sistemas terminológicas pré-definidos, 

os quais supõem uma aplicação infinita aos casos tidos por semelhantes ou comuns. 

Nesse tipo de atuação, é muito difícil falar-se em liberdade de ação, criatividade ou 

outras características que decorrem do livre arbítrio ou da livre capacidade de 

realização e que resultariam de um ensino universitário voltado ao conhecimento 

humanista ou científico descompromissado da preparação profissional-tecnicista 

(SOUZA, 2003, p. 84). 

 

Tem-se, então, a visão de um trabalho que impede a criatividade do executor, impondo-lhe 

um comportamento que corresponde às exigências da tarefa. Alguns autores são enfáticos na 

apresentação de perfis ideais do profissional para a execução de determinados serviços. 

Grogan (1995) fala de alguns atributos pessoais do bibliotecário, dizendo que:  
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É impossível estudar qualquer aspecto do processo de referência sem estar informado 

de quanto o mesmo depende inevitavelmente para o seu êxito, dos atributos pessoais do 

bibliotecário. Isso implica não dotes profissionais..., mas aqueles atributos pessoais 

humanos, inatos ou adquiridos, como simpatia, criatividade, confiança e outros mais. 

[...]  Os bibliotecários de referência que carecem dessas virtudes padecem sob o peso de 

uma carga permanente, que amiúde se mostrará tão opressiva que serão incapazes de se 

erguerem para atender de modo satisfatório às necessidades dos usuários (GROGAN, 

1995, p. 37). 

 

Analisando-se o desempenho do bibliotecário em seu ambiente de trabalho, percebe-se que, 

para quase todas as áreas específicas, e que são básicas em todas as Bibliotecas/Unidades de 

Informação, há uma exigência de perfil: para a área administrativa, se deseja que o 

profissional tenha capacidade de liderança; para a de FDA, que tenham raciocínio lógico e 

amplos conhecimentos gerais; para a de referência, que tenha boa educação, seja atencioso e 

que, como diz Grogan (1995) a respeito de uma lista de atitudes necessárias, "tenha 

imaginação".  

 

Entretanto, vale salientar que a atividade de Referência, como serviço fim de uma biblioteca 

citada por Grogan (1995) como representando a “interface entre a biblioteca e o usuário” é a 

atividade onde o usuário pode contar com o bibliotecário como seu principal intermediário de 

forma direta. A sua essência  “[...] é o atendimento pessoal do bibliotecário ao usuário que, 

em momento determinado, o procura para obter uma publicação ou informação [...] ou ainda, 

não encontrando a informação na biblioteca, precisa ser encaminhado para outra instituição”  

(MACEDO, 1990, p. 12). Sendo assim, é também o serviço onde o profissional pode 

prescindir do uso de códigos e regras e usar sua criatividade, sua imaginação e seu livre 

arbítrio, enfim onde tem mais liberdade de ação.  

 

Em todos os casos, seja qual for o posto que ocupe, o bibliotecário, de forma direta ou 

indireta, põe à disposição todos os recursos disponíveis: equipamentos, infra-estrutura, meios 

logísticos, etc., como forma de otimizar, não apenas a disponibilização da informação, mas, 

sobretudo, o seu uso efetivo.  Assim sendo, mesmo que as bibliotecas não estejam 

direcionadas para a valorização e acumulação de capital, elas se limitam pela racionalidade 

capitalista da organização de trabalho, com o intuito de  “[... ] permitir maior integração, 

produtividade e economia de recursos materiais, humanos e de tempo de 

execução”(ANDRADE;  et al, 1998, p. 312) visando atingir os objetivos para os quais foram 

criadas.   
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Nesse cenário, empresas privadas e entidades governamentais - inclusive bibliotecas de 

universidades públicas – estão fazendo altos investimentos na montagem de infra-estruturas de 

serviços de informação, buscando acompanhar os avanços tecnológicos em termos de hardware  

e  software,  e recorrendo também ao uso estratégico da informação e do conhecimento, na 

tentativa de garantir o sucesso no planejamento dos seus serviços.  

 

Aperfeiçoar os serviços oferecidos pela biblioteca; buscar flexibilidade e facilidades no 

trabalho, modernizar o tratamento técnico e o acesso às coleções e informações; agilizar 

a recuperação da informação e o empréstimo; estreitar os laços de cooperação com 

outras instituições são alguns dos objetivos expressos pelos sistemas de bibliotecas, de 

um modo  geral, ao adotarem as tecnologias de informação (MANGUE, 2006, p. 155). 

 

Quando são implantados os SIGB (Sistemas Integrados de Gerenciamento de Bibliotecas) 

acrescenta-se aos propósitos citados anteriormente, alcançar a modernização administrativa; 

aperfeiçoar a eficiência interna e gerir de forma totalmente integrada os processos inerentes à 

biblioteca, desde a aquisição ao acesso em rede, de textos completos, serviços de correio 

eletrônico, etc.   

 

Entretanto, esses sistemas ao procurar atingir as finalidades propostas, podem incorrer em 

algumas falhas nos processos, como cita Mangue (2006):  

 

[...] falhas estas evidenciadas, do ponto de vista do sistema, pela  customização inversa,  

em que as bibliotecas são levadas a adaptarem-se às configurações do programa 

implantado e não o contrário; pelo aproveitamento aquém do potencial dos SIGB, com 

baixas taxas de utilização da capacidade instalada; pelas quebras e interrupções do 

sistema; pelo crescimento exponencial do ônus real do  processo; e pela obsolescência 

precoce do sistema (MANGUE, 2006, p. 155). 

 

Quanto ao tratamento e uso da informação, as falhas são demonstradas através do não-uso, ou 

seja, de acordo com alguns autores, no passado a sociedade era caracterizada pela escassez de 

informação e atualmente, em decorrência das novas tecnologias se caracteriza pelo alto índice 

de  revocação  indesejada (sobrecarga informacional) na busca de informações.   

 

Estudos relacionados ao tema, como os de Murahwi (2000); Dziekaniak (2004), também 

demostram que,  apesar da alta tecnologia dentro do setor de informação, tem ocorridos 

inúmeros problemas relacionados à sua implantação, tanto no acesso aos dados e integração 

dos sistemas  quanto na adaptação a condições locais. 
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[...] a informática dinamizou serviços, mas não alterou os processos, o que leva a pensar 

que a [biblioteconomia] não deu o necessário salto qualitativo, apesar de realizar tantos 

investimentos por parte das bibliotecas, principalmente as universitárias, na aquisição de 

software proprietários em que não houve transformações significativas na práxis 

biblioteconômica (DZIEKANIAK, 2004, p.43).   

 

A  infraestrutura administrativa se constitui em verdadeiro entrave quando a biblioteca não 

possui real autonomia para a  gestão de pessoal, gestão financeira e dos recursos tecnológicos 

dentro da organização, o que é um fato nas universidades pública do país. Pode-se ainda 

observar na maioria da vezes, que a universidade concentra sua atenção sobre o software,  

negligenciando paradoxalmente, a aquisição dos equipamentos para uso do sistema, isto é, 

dificultando o acesso ao software e, por conseguinte, o atendimento ao usuário final. Nesse 

processo, a própria aquisição bibliográfica fica também prejudicada, com consequentes 

efeitos negativos para o atendimento ao usuário. 

 
Com relação à gestão e organização  do trabalho, observa-se que nas bibliotecas onde estão 

implantados os SIGB ocorre a execução praticamente simultânea das operações – desde o 

registro, catalogação, empréstimo e reserva do material. Reduz-se também o “tempo de 

atravessamento”, uma vez que livros já catalogados em determinada biblioteca cooperante 

podem ser baixados para um catálogo local e ficarem imediatamente acessíveis ao usuário; 

isso, além da gestão integrada e automática dos diferentes processos (controle de multas, 

empréstimo, reservas, etc.).   

 

Entretanto, apesar de tudo, segundo Mangue (2006), o trabalho permanece fragmentado:  

 

Ou seja, assim como na “divisão manufatureira do trabalho”, o grupo limita-se à 

reunião de vários trabalhadores num mesmo setor para a execução de uma mesma 

tarefa. Esse é o caso, por exemplo, do empréstimo, que se limita à leitura do código de 

barras do livro, do cartão do usuário e à desmagnetização do livro, autorizando a sua 

saída da biblioteca. Trata-se, nesse caso, de versões da “competência vazia” 

(MANGUE, 2006, p. 157). 

 

Demonstra-se assim, que a adoção tecnológica está sujeita a restrições de ordem ambiental  ou 

estrutural, em função do contexto político, econômico, educacional, etc. em que está inserida a 

organização e a sociedade que a abriga. Observando ainda, que esta ação sofre restrições, em 

função da própria organização do processo de trabalho, da estrutura organizacional, da 

qualificação dos trabalhadores, da infra-estrutura e da política de biblioteca, entre outros.   
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Perfil profissional e o mercado de trabalho  

 

Se faz oportuno apresentar a seguir alguns resultados de estudos sobre o perfil e o mercado de 

trabalho para os profissionais de informação, realizados também através de questionários 

estruturados, a fim de correlacionar e/ou corroborar os resultados encontrados na presente 

pesquisa. 

 

Um dos estudos pioneiros sobre o mercado de trabalho dos bibliotecários foi o de Polke, 

Araújo e Cesarino (1976), Com base nesse trabalho, embora restrito a uma região (os egressos 

da UFMG), pode-se traçar o perfil do bibliotecário nos anos 1970 como um profissional 

jovem (59,09 % com menos de 30 anos), predominantemente do sexo feminino, solteiro, 

contente com a escolha da profissão e mesmo com um salário regular (entre 3 e 6 salários 

mínimos), estava relativamente satisfeito com esse salário. 

As pesquisas de Souza (1996) sobre o perfil do bibliotecário atuante no mercado de trabalho, 

na cidade de São Paulo, também apontou, entre outros itens, que a maioria dos bibliotecários 

daquela região é do sexo feminino, reafirmando assim a hegemonia feminina nesse universo. 

Em outro estudo, com foco nos bibliotecários no interior do estado de São Paulo (SOUZA; 

NASTRI, 1996), destaca-se a importância do setor público como empregador desta categoria 

profissional, sendo que o município, o estado e o governo federal empregavam mais da 

metade dos profissionais pesquisados, a maioria atuando em bibliotecas universitárias.  

Seguindo diretrizes da Federação Internacional de Informação e Documentação (FID), 

Tarapanoff (1997) realizou no Brasil pesquisa para identificar as mudanças no mundo do 

trabalho e sua influência no perfil dos profissionais da informação. Destacando-se na referida 

pesquisa um percentual significativo de profissionais que possuíam pós-graduação lato sensu 

(39,50%) e stricto sensu (12%). 

Já nos anos 2000, destacaram-se dois estudos que analisam o mercado de trabalho para os 

egressos do curso de Biblioteconomia. Tanto a pesquisa realizada por Cunha e Pereira (2003) 

em Santa Catarina, como a pesquisa realizada por Cunha, Silva e Kill (2005), no Rio Grande 

do Sul, apresentaram resultados muito semelhantes. Ambas identificaram predominantemente 

um profissional do sexo feminino, formado no máximo há três anos e mais da metade atuante 

em bibliotecas universitárias. 
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Outro estudo no sentido de caracterizar a carreira profissional e identificar o campo de 

atuação do profissional bibliotecário foi realizado por Rosemberg (2003), utilizando-se dos 

registros ativos do Conselho Regional de Biblioteconomia do Espírito Santo (CRB-12) e 

realizando posteriormente entrevistas. O destaque nesse estudo foi a constatação de que 

53,26% dos entrevistados atuavam em instituições públicas, tendo o concurso público como a 

principal forma de acesso ao atual emprego. 

 

O profissional que outrora, de posse de manuais, códigos, tabelas, etc., se sentia seguro e 

confiante, não existe mais ou está em extinção. O perfil dos profissionais (não só o de 

informação) vem mudando de forma acelerada, face as exigências do mundo moderno. Esta 

indefinição de papéis, essa “confusão” profissional (pois as fronteiras se tornaram muito 

tênues para algumas áreas), o confronto com o desempenho de áreas correlatas e a 

informatização de processos básicos para localização de informações, estão dando um novo 

dimensionamento ao trabalho do Bibliotecário (e talvez comprometendo sua identidade 

também). Reportando-se aos conceitos ergonômicos de trabalho, verifica-se que todas as 

evidências relatadas implicam em ansiedade e sentimento de inadequação, fazendo com que 

alguns profissionais sintam-se desmotivados e pouco receptivos a mudanças. E, neste 

ambiente, seus objetivos pessoais e de realização profissional dificilmente encontram suporte 

necessário à tão almejada qualidade de vida no trabalho. 
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3. TRABALHO DE CAMPO  

 

3.1   METODOLOGIA  

 

O presente capítulo descreve o caminho percorrido no desenvolvimento desse trabalho, 

apresentando os procedimentos metodológicos através dos quais a investigação do problema 

proposto foi viabilizada, a fim de que os objetivos traçados fossem atingidos. 

 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em 

contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências. 

Dessas afirmações podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é de 

alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 83). 

 

O presente estudo foi orientado pela sequência metodológica apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

Fonte: GIL (1996, p. 96) – Adaptação da autora 
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De acordo com Lakatos e Marconi (2001), a escolha da metodologia está relacionada com o 

problema a ser estudado, em função da natureza do fenômeno, objetivo da pesquisa e de 

outras questões envolvidas na investigação. 

 

 

3.1.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Segundo o critério de classificação proposto por Vergara (2010), pode-se qualificar o presente 

trabalho sob dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. 

 

Quanto aos fins, a presente pesquisa é exploratória. A investigação exploratória é realizada 

em área na qual não existe muito conhecimento acumulado e sistematizado. Nesse caso, não 

foram localizados estudos focando especificamente a satisfação com o trabalho dos 

profissionais de informação.  

 

No que se refere aos meios de investigação, a presente pesquisa é bibliográfica, 

complementada por um estudo de caso. Bibliográfica uma vez que compreende uma revisão 

da literatura acerca do tema, construída a partir do estudo de material publicado em livros, 

artigos, teses, entre outros trabalhos acadêmicos.  Esse levantamento bibliográfico tem como 

ponto de partida uma Bibliometria, que é um estudo quantitativo da produção intelectual 

sobre um determinado tema, objetivando não só o melhor entendimento das áreas de interesse 

da pesquisa, como também identificar autores e instituições mais produtivos e as tendências 

de crescimento do conhecimento do tema pesquisado. A pesquisa bibliográfica fornece 

sustentação em teoria e metodologia e servirá de base para explicar os resultados encontrados.  

 

Ainda quanto aos meios, a pesquisa de campo pode ser caracterizada como um estudo de 

caso. Segundo Vergara (2010) e Yin (2005), a estratégia de pesquisa através de estudo de caso 

engloba vários métodos que, tratados dentro de uma lógica, com base em um planejamento 

estruturado e com técnicas de coletas de dados, provêm o entendimento dos fenômenos 

empíricos, levando o pesquisador a contribuir com o conhecimento. Pode-se incluir nessa 

estratégia: entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não. A 

presente pesquisa também é considerada estudo de caso, porque está circunscrita à instituição 

federal que é simultaneamente contexto e objeto de estudo.  
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A metodologia para a realização do presente trabalho, portanto, consistiu inicialmente em 

uma revisão de literatura – que engloba o levantamento bibliográfico e visa à necessária 

fundamentação teórica sobre o tema – e posteriormente em um estudo de caso – que consta da 

aplicação de duas escalas já validadas em estudos sobre o tema tratado.  

 

A aplicação das escalas mencionadas anteriormente, aqui descritas como EST – Escala de 

Satisfação no Trabalho e EIPST – Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no Trabalho, 

se deu através do encaminhamento em forma de questionários via correio eletrônico e com 

visitas presenciais aos sujeitos da pesquisa. 

 

“Para se constituir em uma medida útil de satisfação é indispensável que ela permita avaliar 

não um amplo leque de dimensões do trabalho, mas, sim, aqueles aspectos que a teoria aponta 

como dimensões do conceito de satisfação” (SIQUEIRA, 2008 p.267). Além disso, a medida 

deve ser de fácil aplicação e permitir a transformação dos dados em resultados que possam ser 

interpretados prontamente do ponto de vista da pesquisa científica e da prática gerencial.  

 

No presente estudo, o grau de satisfação com o trabalho foi medido a partir das respostas aos 

itens do questionário da Escala de Satisfação no Trabalho – EST (SIQUEIRA, 2008), no qual 

foram abordadas cinco dimensões: satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com o 

salário, satisfação com a chefia, satisfação com a natureza do trabalho e satisfação com as 

promoções.  

 

Levando-se em consideração a escassez de trabalhos focados na análise do universo de 

trabalho dos profissionais de informação, em especial os que utilizam metodologia qualitativa, 

pensou-se em analisar a satisfação no trabalho, onde os atores são diretamente envolvidos na 

descrição da situação de trabalho, esperando assim trazer alguma contribuição para a melhoria 

das condições e da organização do trabalho. 

 

Estudar as condições de trabalho ajuda a melhorar as condições de saúde dos 

indivíduos, como também para melhorar as condições de trabalho, contribuindo para o 

aumento no grau de satisfação e realização pessoal sob o ponto de vista social e 

coletivo. Além disso tem um impacto sobre importantes problemas de saúde do 

trabalhador e cria um diferencial para a empresa e para a qualidade do produto final 

(ARAÚJO, p. 18, 2010). 
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3.2 CONTATO COM AS BIBLIOTECAS 

 

 

O contato inicial para a realização da pesquisa de campo foi feito com a Superintendência do 

Órgão que administra as bibliotecas, através de telefone e encaminhamento de carta pessoal 

(Apêndice 1), com carta de apresentação do mestrado em anexo  (Anexo 4), enviada pelo 

coordenador do curso via e-mail. 

 

Em seguida, após o aval da superintendência, foram encaminhados e-mails para as chefias das 

bibliotecas (Apêndice 2) explicando o teor da pesquisa e comunicando dos telefonemas para o 

futuro agendamento das visitas. 

 

Seguiram-se as ligações para marcar as visitas, priorizando horários em que a pesquisadora 

pudesse encontrar toda a equipe de bibliotecários. Em muitos casos isso não foi possível 

devido ao horário estendido de algumas bibliotecas, onde os bibliotecários trabalham em dois 

turnos. 

 

Foram visitadas 21 bibliotecas – localizadas na cidade de Niterói – RJ no período de 

27/04/2012 a 17/05/2012. Algumas receberam a visita mais de uma vez, para encontrar 

profissionais fora do turno, ou para buscar questionários deixados para serem preenchidos. 

 

Nas sete bibliotecas localizadas no interior do estado os contatos foram feitos somente por 

telefone e e-mail e os questionários respondidos por e-mail. 

 

Das 28 bibliotecas que participaram da pesquisa, 19 atendem a um só curso ou escola, as 

outras nove são multidisciplinares. 

 

A visita às bibliotecas seguiu o seguinte roteiro: a pesquisadora comparecia à biblioteca na 

data e horário marcado (segundo as prioridades dos sujeitos) realizava a sua apresentação 

pessoal, falava dos contatos anteriores por e-mail ou telefone e fazia uma breve apresentação 

da pesquisa com foco nos objetivos. A seguir pedia aos participantes que preenchessem os 

questionários distribuídos (Anexos 3, 4 e Apêndice 4), aguardava o preenchimento, respondia 

as dúvidas sobre o preenchimento, recolhia os questionários agradecia aos participantes e ia 
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embora. Na maioria das vezes era convidada pelos chefes de biblioteca para um café e, na 

copa/cozinha, a conversa informal discorria sobre problemas em bibliotecas, sobre o mestrado 

ou sobre a vida. 

 

Com relação aos bibliotecários, quase sempre nos momentos de devolução dos questionários, 

surgiam perguntas sobre o Mestrado do LATEC e a demonstração de bastante interesse nos 

resultados da pesquisa. Em geral, também relatavam alguns problemas que enfrentavam com 

relação ao seu trabalho.  

 

Ressalta-se aqui o acolhimento ao tema da pesquisa e o ótimo recebimento nas bibliotecas, 

assim como a percepção da empatia dos sujeitos com o tema em estudo, o contato com 

pessoas muito interessantes e a felicidade (e satisfação) com as visitas. 

 

Ao final, de 111 respostas possíveis (número de profissionais lotados no órgão), conseguiu-se 

96 respostas válidas (86,5 %) do universo total de pesquisa, podendo ser considerado um bom 

percentual de respostas, tendo em vista os funcionários em férias, licenciados ou que não 

quiseram participar. 

 

Durante as visitas para aplicação das escalas foi observado também o clima diferenciado de 

cada biblioteca, sua “pulsação”, sendo oportuno registrar-se, a título de curiosidade, que cada 

biblioteca parece pulsar segundo as características de sua chefia. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO  

 

 

A pesquisa foi realizada com servidores de nível superior, especificamente bibliotecários que 

atuam nas bibliotecas de uma IFES, aqui denominados de profissionais de informação. 

Segundo o relatório anual do setor (dados de 2009), conta-se com 111 (cento e onze) 

bibliotecários, atuando nas 28 bibliotecas da instituição.  

 

Para Mattar (2001), o termo população é utilizado  para designar todos os casos que se 

enquadram num conjunto de especificações previamente estabelecidas para um determinado 

estudo. A utilização da população como um todo, segundo o autor, é recomendável quando a 
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população (o universo pesquisado) é pequena e quando os elementos dessa população são 

consideradas muitos diferentes entre si.  

 

Na pesquisa em questão optou-se por essa forma de abordagem, visto que o universo de 

sujeitos pesquisados, por ser de número reduzido, favoreceu essa utilização. Assim, foram 

aplicadas escalas através de visita da pesquisadora a algumas bibliotecas e via correio 

eletrônico para outras, abrangendo toda a população pesquisada.  

 

 

3.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

 

No estudo de caso foram utilizados dois instrumentos já citados: a Escala de Satisfação com o 

Trabalho – EST (Siqueira, 1995, 2008), e a Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no 

Trabalho – EIPST (Mendes, 1997, 2003, 2007), esta última trazendo como indicadores de 

prazer os fatores realização e liberdade, e de sofrimento os fatores desvalorização e desgaste. 

 

Essas escalas foram apresentadas aos sujeitos pesquisados em forma de questionário, com 

perguntas de múltipla-escolha nas quais as opções são destinadas a captar a intensidade das 

respostas. A técnica de escalonamento a ser usada é a escala Likert, que terá sete categorias de 

respostas que vão de Totalmente insatisfeito a Totalmente satisfeito.  

 

 

3.5  REESTRUTURAÇÃO NO SETOR PESQUISADO: DE NDC À SDC 

 

 

Durante a realização do presente trabalho, houve uma significativa reestruturação no órgão, 

onde são lotados os sujeitos pesquisados. Apresentam-se assim, essas mudanças5, que se 

entende como influenciadoras  sobre os resultados finais da pesquisa. 

 

 

3.5.1 O NDC – Núcleo de Documentação 

                                                 
5
 Todas as informações oficiais aqui apresentadas foram retiradas do site oficial da Instituição pesquisada e de 

relatórios enviados pelo órgão em questão aos funcionários do setor. 

____________ 
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O Núcleo de Documentação (NDC), criado em 1969, como Órgão Suplementar da 

Universidade Federal estudada, através do Estatuto da Universidade, publicado no Diário 

Oficial da União, é responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da Instituição. Em dezembro de 1998, após uma reestruturação 

interna, passou a subordinação da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos - PROAC. Na 

ocasião o NDC era composto por vinte e cinco Bibliotecas; pelo Arquivo Central; por dois 

Laboratórios: Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) e o 

Laboratório de Reprografia (LARE); pelo Centro de Memória Fluminense e pelo Serviço de 

Comunicações Administrativas (SCA). Sua estrutura administrativa contava com: Conselho 

Técnico (CONTEC), Direção, Grupos Assessores Técnicos (GAT‟s), Secretaria 

Administrativa (SA), Serviço de Informática (SEI), Divisão de Desenvolvimento (DDS), 

Divisão de Bibliotecas (DBT) e Divisão de Arquivos (DARQ). 

O Núcleo de Documentação apresentava como missão e objetivo, segundo o seu website 

(antes de abril 2011)
6
: 

Missão: Proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na área de 

documentação, por meio de redes e sistemas, facilitando o acesso à informação em 

tempo hábil. 

Objetivos : coordenar técnica e administrativamente o Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da UFF; apoiar os programas de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade; e desenvolver serviços e produtos que atendam às necessidades de 

informação da comunidade acadêmica da UFF. 

Apresentação das divisões NDC - ordem hierárquica: 

Conselho Técnico (CONTEC) – instância consultiva e deliberativa, de caráter técnico, criado 

com o objetivo de definir diretrizes para o aperfeiçoamento das funções e atividades do 

Núcleo, presidido pelo Diretor do NDC e composto pelos Diretores das Divisões Técnicas e 

por seis membros eleitos através de consulta à comunidade de arquivistas e bibliotecários 

lotados no NDC. 

                                                 
6
 http://www.ndc.uff.br/ , acesso em  10  nov. de 2010. 

 

http://www.ndc.uff.br/
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Grupos Assessores Técnicos (GAT’s) – grupos formados com a  função de elaborar políticas 

ou instrumentos técnicos referentes a um tema específico de interesse comum a todo o 

Sistema. 

Divisão de Bibliotecas (DBT) – são atribuições da DBT a normalização da representação 

descritiva e temática de documentos visando à padronização da base de dados que compõe o 

catálogo eletrônico do NDC; avaliação da qualidade e integridade da base de dados; 

estabelecimento de políticas para avaliação e atualização das coleções; execução, coordenação 

e acompanhamento da aquisição de material bibliográfico para a Universidade; 

estabelecimento de políticas voltadas para a circulação de material bibliográfico e 

atendimento aos usuários executáveis através dos Serviços que lhe são subordinados: Serviço 

de Processamento Técnico (SPT), Serviço de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções 

(SPDC) e Serviço de Informação Referencial  (SIR). 

Divisão de Desenvolvimento (DDS) – Cabe à DDS coordenar, orientar e executar as 

atividades de planejamento, desenvolvimento e controle dos recursos humanos, patrimoniais e 

orçamentários do NDC. O Serviço de Recursos Orçamentários (SRO) está subordinado à 

DDS. 

Divisão de Arquivos (DARQ) – É função do DARQ prestar assessoramento técnico aos órgãos 

da UFF, na organização da documentação corrente e na transferência de documentos de uso 

não corrente ao Serviço de Arquivo Intermediário. O DARQ compreende o Arquivo Central 

(AC) que se subdivide em quatro serviços: Serviço de Arquivo Corrente (SAC), Serviço de 

Arquivo Especial (SAE), Serviço de Arquivo Intermediário (SAI), Serviço de Arquivo 

Permanente (SAP). 

O Centro de Memória Fluminense (CMF) - é um centro documental e cultural, com acervo 

prioritariamente voltado para a história da cidade de Niterói e do Estado do Rio. Criado em 

março de 1992, teve origem na coleção particular do livreiro niteroiense Carlos Mônaco, e, ao 

longo dos anos, foi incorporando outros acervos particulares, além de vir formando sua 

própria coleção, que cresce não só em número de itens, quanto em importância histórico-

documental para a memória fluminense. 

Serviço de Comunicações Administrativas (SCA) - Serviço sob a responsabilidade do NDC 

desde 2004. Tem, por objetivo, coordenar a documentação administrativa e acadêmica da 
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UFF, no que tange a: protocolos; expediente; arquivo de processos findos e edição do Boletim 

de Serviço da UFF. 

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) – Criado em 1988, 

com o intuito de preservar o acervo das bibliotecas e arquivos ligados ao Núcleo de 

Documentação. Efetua serviços técnicos de conservação preventiva e reparadora, restauração 

e reencadernação do acervo da Universidade; oferece estágios, cursos de treinamento e 

consultoria. Foi considerado o primeiro laboratório do gênero no Brasil, voltado 

especificamente para a preservação documental de uma instituição de ensino superior. 

Laboratório de Reprografia (LARE) - responsável pela microfilmagem e digitalização de 

documentos dos setores acadêmicos e administrativos da Universidade. 

Bibliotecas – coordenação de um sistema composto por 25 Bibliotecas. Essas bibliotecas 

situam-se em Niterói e em outras cidades do Estado do Rio de Janeiro, sempre vinculadas às 

unidades e cursos de graduação e pós-graduação que atendem. Dentro das áreas de cobertura, 

as bibliotecas estão assim distribuídas: 06 da área de Ciências da Saúde; 01 na área de 

Ciências Biológicas; 05 da área de Ciências Exatas e da Terra; 01 da área de Ciências 

Humanas, Linguística, Letras e Artes; 06 na área de Ciências Sociais Aplicadas; 02 na área 

das Engenharias; 02 Multidisciplinares e 02 Escolares. 

Apresenta-se abaixo, na Figura 1, o organograma representativo dessa estrutura 

administrativa: 
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Figura 1: Organograma do NDC em 2010 

Fonte: http://www.ndc.uff.br/ , acesso em 10. nov. de 2010. 

 

 

 

 

 

http://www.ndc.uff.br/
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3.5.2  O SDC – Superintendência de Documentação 

 

 

Em 2011, após estudos realizados através de seminários com diversos órgãos gestores da 

Universidade, foi apresentada pela administração superior a nova estrutura administrativa e os 

novos órgãos, seus respectivos organogramas, atribuições e distribuições de funções. Essa 

reestruturação administrativa, que implica em reforma estatutária, foi aprovada pelo Conselho 

Universitário, reunido em 27 de abril de 2011. 

Considerado pela Administração Superior como órgão estratégico, o Núcleo de 

Documentação (NDC) passou a Superintendência de Documentação (SDC), que a partir de 

abril 2011, é o órgão responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema de 

Bibliotecas e Arquivo da Universidade, estando subordinado, diretamente, ao Gabinete do 

Reitor. 

O SDC, atualmente, é composto de 25 Bibliotecas, do Arquivo Central e de dois 

Laboratórios: Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) e 

Laboratório de Reprografia (LARE). 

 

Apresenta como missão: proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na área de 

documentação por meio de redes e sistemas integrados, facilitando o acesso à informação em 

nível nacional e internacional. 

 

Além do organograma apresentado abaixo, as demais alterações em suas divisões e cargos 

estão apresentados na Portaria nº 44.482 de 18 de abril de 2011 do Boletim de Serviço da 

Universidade Federal Fluminense, nº 71, seção II, p. 11, encontradas no Anexo 3.  

Apresenta-se abaixo, na Figura 2, o organograma representativo da atual estrutura 

administrativa do SDC: 
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Figura 2: Organograma SDC em 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ndc.uff.br/ , acesso em 12. set. de 2011. 

 

 

 

3.5.3  A progressão funcional no âmbito das IFES 

 

 

Apesar de não ter ocorrido nenhuma mudança com relação à progressão funcional, quando da 

nova estruturação do órgão pesquisado, se faz necessário ressaltar aqui alguns  pontos comuns 

 

http://www.ndc.uff.br/
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sobre essa matéria, a que está sujeito todo funcionário técnico-administrativo, que  é regido 

pelo PCCTAE – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.  

 

A progressão funcional é o crescimento funcional do servidor estável no exercício do cargo de 

provimento efetivo nos níveis  e  referências  do  cargo,  na  classe  da carreira,  ou  na  

carreira,  conforme  o  plano  de  cargos  ou  carreira  e  vencimentos estabelecido  para  o  

órgão  ou  entidade,  estruturado  de  forma  vertical  e  horizontal, fundamentado na 

qualificação e no desempenho profissional. Diferenciando-se assim as maneiras de 

deslocamento do profissional servidor público dentro de sua carreira daquela conhecida nos 

meios empresariais privados que é a promoção.  

 

Assim sendo, é dado ao servidor à possibilidade de mudança nos steps da tabela que 

corresponde ao seu plano de cargos. O step é cada uma das possibilidades salariais de cada 

cargo, é a diferença entre um salário e outro, sendo progressivos.  

 

A IFES pesquisada é regida pelo PCCTAE – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação – e constam em suas normas de serviço internas dois tipos de 

progressão funcional: progressão por capacitação funcional e progressão por mérito 

profissional. Os dois tipos se encontram explicitados através do programa institucional de 

capacitação com os seguintes parâmetros: 

 

                     PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  

[...]  1.1 – A Progressão por Capacitação Profissional, instituída pelo artigo 10 da Lei n° 

11.091/2005, é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível   de  classificação,   

decorrente   da   obtenção,   pelo   servidor,   nos   termos previstos no Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento, de Certificação em curso ou evento compatível com o cargo ocupado, o 

ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, para cada nível de capacitação, 

conforme estabelecido  na Tabela do Anexo III da Lei n° 11.091/2005, com a nova redação dada 

pelo Anexo XI da Lei n° 11.233, de 22 de dezembro de 2005, respeitado o interstício de 18 

(dezoito) meses. 

1.2 – Nível de Capacitação refere-se à posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de 

vencimento, ou seja, no nível I ou II ou III ou IV, dentro do mesmo cargo e do mesmo nível de 

classificação (A-B-C-D-E), no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, em decorrência da sua  capacitação   profissional  para   o   exercício   das   atividades   

do  cargo  que ocupa, realizada após o seu ingresso no cargo. (NORMA, 2006) 

 

                      PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL 

[...] 4. A chefia imediata procederá à avaliação atribuindo uma nota ao desempenho individual do 

servidor avaliado, com base cada um dos indicadores, de acordo com a Tabela de Valoração 

descrita no formulário. 

5. A pontuação mínima para que se proceda à concessão de Progressão por Mérito Profissional aos 

servidores técnico-administrativos avaliados será de 70 pontos, considerando a média aritmética 

entre a auto-avaliação e a avaliação da chefia. 
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6. Os fatores facilitadores e restritivos de desempenho descritos nos formulários deverão   ser   

observados   no   processo   de   avaliação   e   comentados   no   espaço reservado às 

considerações.    (ORIENTAÇÕES, 2008) 

 

A progressão funcional é a forma mais comum de mobilidade na carreira do servidor público, 

possibilitando ao profissional uma diferenciação de seus colegas com relação à carreira e 

salário, devido ao seu tempo de serviço e aos cursos que realizou. Os cargos de chefia, 

diretoria, superintendência etc, não são oferecidos pelo mérito ou experiência do servidor, em 

geral são cargos políticos, ofertados pela Administração Superior aos seus apoiadores. 

 

Segundo Bastos (2010): 

 

[...] nomeações de lideranças, que nem sempre estão preparadas para assumir cargos de 

comando. Nas universidades públicas brasileiras, por exemplo, é comum encontrar em funções 

administrativas bibliotecários com formação técnica como chefes que tentam adequarem-se às 

rotinas de gestão sem capacitação adequada para gerir pessoas. (BASTOS, 2010, p. 188) 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de Tabela do PCCTAE 

 

Fonte: Cartilha PCCTAE – UFRGS, Disponível em: http://www.cdp.ufpr.br/ucap/anexos/pcctae.pdf 

Acesso em 16 maio de 2012. 
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http://www.cdp.ufpr.br/ucap/anexos/pcctae.pdf
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Faz-se oportuno destacar também alguns programas de incentivo à capacitação, à qualificação 

e ao aperfeiçoamento do servidor técnico realizados pela Instituição pesquisada, seguindo as 

diretrizes previstas no plano de carreira – PCCTAE, são elas: 

A - Progressão por Capacitação  

Visa à progressão nos níveis de capacitação previstos no plano de carreira – PCCTAE  - dos 

servidores técnico-administrativos em educação, de acordo com a Lei 11.091/2005, por meio 

de cursos de capacitação internos ou externos compatível com o cargo ocupado, o ambiente 

organizacional onde exerce suas atividades e a carga horária mínima exigida, em consonância 

com o Plano Anual de Capacitação das IFES. 

B - Incentivo à Qualificação  

Visa à concessão de percentual a incidir sobre o vencimento básico percebido pelo servidor, 

referente a título em curso de educação formal superior ao exigido para o ingresso no cargo 

ocupado e compatível com o ambiente organizacional de atuação do servidor. 

C - Cursos Autofinanciáveis  

Visam à participação do servidor em processo seletivo em cursos autofinanciáveis de pós-

graduação da IFES, objetivando a isenção de pagamento, conforme Resolução/CEP 

n°.155/2008 e n°. 150/2010. 

D - Licença para Capacitação 

Licença prevista no da Lei 8112/1990, quando da elaboração de trabalho de conclusão de 

curso, monografia, dissertação ou tese, com prazo mínimo de 1 mês e  máximo de 3 meses. 

E - Auxílio à Qualificação 

Bolsa de auxílio financeiro destinada a apoiar a realização de curso de pós-graduação stricto 

ou lato sensu, segundo normas estabelecidas por Edital, lançado anualmente. 

F - Cursos de capacitação/aperfeiçoamento e cursos de educação formal  

Visa promover, disponibilizar e indicar cursos de capacitação profissional ou de qualificação, 

presencial, semi-presencial ou a distância, para os servidores técnico-administrativos em 

http://www.progepe.uff.br/servicos/cursos-de-capacitacao-aperfeicoamento-e-cursos-de-educacao-formal
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educação, necessários ao desenvolvimento pessoal e profissional, em consonância com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do 

Plano de Carreira, o Plano Anual de Capacitação e o Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento. 

G- Eventos Externos  

Apoio financeiro para participação de servidor técnico-administrativo em educação em ações 

externas de capacitação cujo conteúdo tenha correlação com sua área de atuação. Tal apoio é 

referente à inscrição, diárias e passagens. 

Faz-se necessário também, para o devido esclarecimento das denominações encontradas nos 

programas, a citação de algumas definições encontradas no Decreto nº 5.825, de 29 de junho 

de 2006, que estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos  

Integrantes  do Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-Administrativos  em  Educação,  

instituído  pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

 

Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, aplicam-se os seguintes conceitos:  

 
I - desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as capacidades e 

habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento dos 

objetivos institucionais;  

 

II - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de 

aperfeiçoamento  e  qualificação,  com  o  propósito  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  de 

competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais;  

 

III - educação  formal:  educação  oferecida  pelos  sistemas formais  de  ensino,  por meio  de 

instituições  públicas  ou  privadas,  nos  diferentes  níveis  da  educação  brasileira,  entendidos como 

educação básica e educação superior;  

 

IV - aperfeiçoamento:  processo  de  aprendizagem,  baseado  em  ações  de  ensino-aprendizagem, 

que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor, com o 

objetivo de torná-lo apto  a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais, 

metodológicas e tecnológicas;  

 

V - qualificação:  processo  de  aprendizagem  baseado  em  ações  de  educação  formal,  por meio  

do  qual  o  servidor  adquire  conhecimentos  e  habilidades,  tendo  em  vista  o  planejamento 

institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira;  

[...] 

XIII - ocupante da carreira: servidor efetivo pertencente ao quadro da IFE que ocupa cargo do Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação;  (NORMA, 2006) 

 

 

 

 

 

http://www.progepe.uff.br/servicos/eventos-externos
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Nesta seção será realizada a apresentação dos dados demográficos dos profissionais de 

informação, sujeitos da pesquisa, por meio da análise da distribuição de frequências e 

percentuais.  Quanto ao sexo, constatou-se que 79 sujeitos eram do sexo feminino, 

correspondendo a 82% da amostra e 17 sujeitos do sexo masculino correspondendo a 18%, 

conforme apresentado na Tabela 4.   

 

      Tabela 4 – Dado demográfico/Gênero 

Gênero N % 

Masculino 17 18 

Feminino 79 82 

Total 96 100 

       Fonte: Questionários aplicados 

 

A idade dos sujeitos variou de 18 a 65 anos, ocorrendo maior concentração nas faixas etárias 

de 26 a 33 anos e de 42 a 49 anos, ambos com uma frequência de exatamente 29 sujeitos cada, 

correspondendo juntos a 58% da amostra (Tabela 5). A segunda maior frequência foi 

observada na faixa etária de 50 a 57 anos, com o escore de 16 sujeitos, correspondendo a 17% 

da amostra. 

 

       Tabela 5 – Dado demográfico/Idade 

Idade N % 

18 a 25 08 9 

26 a 33 28 29 

34 a 41 10 10 

42 a 49 28 29 

50 a 57 16 17 

58 a 65 06 6 

Total 96 100 

      Fonte: Questionários aplicados 
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Quanto ao estado civil, constatou-se que entre os sujeitos pesquisados há um predomínio  de  

pessoas solteiras (N= 43), representando 45% da amostra, seguido de pessoas casadas (N=34) 

com 35% da amostra. (Tabela 6). 

 

     Tabela 6 – Dado demográfico/Estado civil 

Estado civil N % 

Solteiro 43 45 

Casado 34 35 

Separado/divorciado 16 17 

Outros 03 4 

Total 96 100 

.      Fonte: Questionários aplicados 

 

Com relação à escolaridade, constatou-se um grande número de sujeitos (N=58) com 

especialização nas mais diversas áreas, correspondendo a 60% da amostra. (Tabela 7) Dentre 

os sujeitos encontra-se 17% com mestrado concluído ou em curso e nenhum com doutorado. 

O nível superior em biblioteconomia é pré-requisito para o cargo escolhido, no entanto, a 

frequência de 22 sujeitos (23%) quando cruzada com os dados demográficos Idade e Tempo 

de Serviço pode apontar alguns recém-formados e/ou recém concursados na instituição, que 

possivelmente buscarão complementar sua formação. 

 

 Tabela 7 – Dado demográfico/Nível de Escolaridade 

Nível de escolaridade N % 

Superior 22 23 

Especialização 58 60 

Mestrado 16 17 

Doutorado 0 0 

Total 96 100 

.      Fonte: Questionários aplicados 
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Quando se observa o tempo de serviço na instituição (Tabela 8) fica evidenciada a  maior 

concentração  dos  sujeitos  com  tempo  de  serviço  até  01 a 05  anos  (48%),  seguido do 

item de 16 a 20 anos (18%) e de 06 a 10 anos (11,5%). As maiores frequências se concentram 

nos períodos em que ocorreram concursos públicos para esse cargo na instituição. Deve-se 

considerar, entretanto, a evasão dos profissionais de concursos anteriores, pois muitos passam 

também em concursos para instituições consideradas mais promissoras tanto financeira 

quanto estruturalmente, conforme relatos coletados. Todas essas questões levantadas pelos 

dados demográficos serão abordadas mais profundamente no capítulo seguinte. 

 

Tabela 8 – Dado demográfico/Tempo de serviço na Instituição 

Tempo de serviço N % 

Menos de 1 ano 07 7 

01 a 05 anos 45 48 

06 a 10 anos 11 12 

11 a 15 anos 03 3 

16 a 20 anos 17 18 

21 a 25 anos 02 2 

26 a 30 anos 04 4 

Mais de 31 anos 06 6 

Total 96 100 

.      Fonte: Questionários aplicados 

 

Na ocasião do preenchimento do questionário foi perguntado aos respondentes sobre o 

interesse de participar posteriormente de um Grupo de Discussão
7
 sobre os itens que fossem 

mais evidentes, que sobressaíssem nas escalas com relação ao seu trabalho. Como resposta a 

esta questão obteve-se 44% de respostas SIM, acrescidas de e-mail e telefone para contato 

posterior, quando da formação dos grupos. 

 

Essa demonstração de interesse, essa disposição em se reunir para discutir questões acerca do 

trabalho, remete para a necessidade de espaços de discussão de que fala a Psicodinâmica do 

Trabalho, já abordada anteriormente. 

                                                 
7
  Inicialmente pensou-se em montar Grupos de Discussão com os participantes da pesquisa, visando corroborar 

os resultados encontrados através da aplicação das escalas. Posteriormente, em função do tempo disponível, 

optou-se pela utilização somente das escalas deixando os grupos de discussão para pesquisas futuras. 
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4.1.1 Considerações sobre os dados demográficos  

 

 

Oportuno se faz tecer aqui algumas considerações acerca dos dados demográficos encontrados 

quando da tabulação dos questionários da pesquisa. 

 

 

O feminino na Biblioteconomia 

 

 

Com relação ao gênero dos sujeitos, foi computado um total de 82% da amostra sendo do 

sexo feminino. Encontraram-se também estudos e pesquisas afins que apontam a 

predominância do universo feminino nessa profissão. 

 

A partir do século XX, ocorreu uma mudança no padrão da família patriarcal, que apresentou 

sinais de crise face às transformações do trabalho feminino e da conscientização da mulher. 

Essas mudanças foram estimuladas pelo crescimento da economia informacional global, pelas 

mudanças tecnológicas e pelo forte impulso vindo do movimento feminista a partir do final da 

década de 60 (CASTELLS, 2005). 

 

Entretanto, por mais que as mulheres tenham ao longo desse período conquistado sua 

independência, ainda carregam em seu histórico jornadas de trabalho mais extensas, menores 

salários e submissão a piores condições trabalhistas. Sua saída para os espaços públicos ainda 

se apresenta como um prolongamento da vida privada (PENA, 2007). 

 

Atualmente as mulheres marcam presença em quase todas as áreas e profissões, entretanto, 

ainda chama atenção a escolha da maioria pelas profissões ditas femininas, dentre as quais 

podemos destacar: magistério (educação dos filhos), enfermagem (cuidado com a saúde), 

serviço social (atenção ao “outro”), nutrição (cuidados com alimentação da família), 

biblioteconomia (aprimoramento educacional pela leitura) etc.  

  

A mulher na profissão de bibliotecária também pode estar procurando refletir de múltiplas 

formas as suas atividade no lar. Na organização e funcionamento da biblioteca se espelhariam 

as suas incumbências relativas à organização e funcionamento da casa; no interesse pelos 

livros estaria implícito o seu papel de produtora de cultura, aceitando chances restritas de 
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carreira e de exercício de autoridade a bibliotecária estaria simbolizando a sua subordinação na 

esfera doméstica (OLINTO, 1997, p. 8). 

 

 

A representação social do profissional de biblioteconomia em geral confere à profissão baixo 

status social, visto que seu estereótipo mais frequente é a bibliotecária, que é uma senhora 

mais velha, de óculos, coque, atrás de um balcão alto ou escondida atrás de uma pilha de 

livros, pedindo silêncio aos frequentadores da biblioteca. Esse estigma nos remete à mulher, 

ao doméstico, à emoção, ao menor poder e à submissão (PENA, 2007). 

 

No Brasil, como já visto, a biblioteconomia seguiu duas vertentes (a européia e a americana). 

Dentro da tradição européia, o primeiro bibliotecário aprovado em concurso público foi um 

homem, o historiador e jornalista Capistrano de Abreu, em 1879 (CASTRO, 2000; 

MARTINS, 2002). Com a tradição humanista da profissão vinda da Europa, os homens, então 

principais representantes da intelectualidade, dominaram a biblioteconomia brasileira no seu 

primórdio, isto é, nas primeiras décadas do século XX.   

 

Com a prevalência das técnicas americanas (mais pragmáticas) no fazer biblioteconômico e a 

redução da concepção humanista da profissão, isto é, a mudança da visão mais intelectual, 

ligada às artes e à cultura, para uma visão mais tecnicista, as mulheres passaram a ocupar 

maioria absoluta na profissão tendo como uma das precursoras a paulista Adelpha de 

Figueiredo (CASTRO, 2000) [grifo nosso]. Esta pesquisa confirma a literatura sobre o tema. 

 

 

Aperfeiçoamento e capacitação 

 

 

Com relação ao nível de escolaridade, pode-se destacar que os cursos de Biblioteconomia têm 

como tradição de seus profissionais a posterior complementação de sua formação acadêmica, 

como anteriormente citado neste trabalho, tanto pela necessidade de reconhecimento 

profissional quanto pelas exigências do mercado de trabalho. Assim sendo, os profissionais 

pesquisados tendem a seguir essa lógica. Ademais, no contexto das IFES, tem-se o Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTEA, proporcionando ao 

profissional interessado em dar continuidade à sua formação um incentivo financeiro 

denominado incentivo à qualificação, que significa um percentual acrescido ao vencimento 

básico quando da conclusão dos cursos. 
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Outrossim, como também já foi citado, os profissionais de informação sentem a necessidade 

de atualização rápida, que os habilite à utilização dos avanços tecnológicos e às inovações 

informacionais que vêm sendo utilizadas para organização e recuperação da informação. Essa 

necessidade pode estar sendo suprida por cursos de aperfeiçoamento e capacitação que não 

constam no questionário enviado aos respondentes. 

 

Outros itens do perfil profissional 

 

Observa-se que a faixa etária de 18 a 25 e 26 a 33 juntas acumulam o total de 36 participantes 

(respondentes) da pesquisa (38%). Pode-se inferir por essas faixas etárias, que esses sujeitos 

concluíram muito recentemente o curso de biblioteconomia, formando um grupo de recém-

formados.  

 

Com relação ao tempo de serviço, os recém-concursados ocupam o maior percentual 

encontrado – 55%. Considerando-se os itens menos de 1 ano e de 01 a 05 anos, pode-se inferir 

também que as pessoas que estão na faixa etária mais baixa são recém-formadas e  engrossam 

o contingente de recém-concursados na instituição. 

 

Esse contingente de recém-formados representa um maior número de pessoas com pouca 

experiência de trabalho na área e que não tem como comparar essas experiências de trabalho 

com outras, o que costuma servir de base para avaliações sobre o trabalho, quase sempre 

comparativas. Esse grupo está experimentando muito recentemente o trabalho como 

bibliotecário e, principalmente, o trabalho como bibliotecário de uma IFES. Será que a 

satisfação e a insatisfação no trabalho estão claras, bem definidas para esses sujeitos?  

 

Resgatando a definição de Locke (1976, p. 1300), a satisfação no trabalho é caracterizada 

como “um estado emocional positivo ou de prazer resultante de um trabalho ou de 

experiências de trabalho”,  sendo assim, ela é o resultado da avaliação que o trabalhador tem 

sobre o seu trabalho ou a realização de seus valores por meio dessa atividade. O tempo é fator 

importante nesse caso, como apontado por Sennet (2008), nas construções dessas relações, 

desses laços com o próprio trabalho. Sendo assim, pode-se supor que os sujeitos com mais 

tempo na Instituição tenham mais oportunidades e mais certezas com relação a suas 

avaliações, suas escolhas e sua percepção da satisfação no trabalho. 
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Igualmente, os resultados apurados em estudos anteriores que dizem respeito ao perfil do 

bibliotecário na contemporaneidade, abordados no referencial teórico, coadunam-se com os 

resultados encontrados nos dados demográficos, pois reproduzem um padrão semelhante. O 

grupo de sujeitos é predominantemente feminino (82%) e solteiro (45%). Também pode ser 

considerado um contingente de profissionais jovens, pois, majoritariamente (38%) os 

respondentes encontram-se em faixas etárias situadas entre 18 – 30 anos, sendo esse o maior 

percentual encontrado em comparação às outras faixas etárias. 

 

Tem-se ainda dois estudos que apontam a importância do setor público na empregabilidade 

desse profissional, e esta pesquisa foca os profissionais de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior, isto é, servidores públicos atuantes em Bibliotecas Universitárias dessas 

instituições. 

 

Com relação ao destaque encontrado nas pesquisas de Tarapanoff (1997), sobre a educação 

continuada, o padrão também se repete nos dados demográficos encontrados no item Nível de 

Escolaridade, onde os respondentes apresentaram um alto índice de pós-graduados, 60% lato 

sensu e 17% stricto sensu. 

 

 

4.2  RESULTADO DA APLICAÇÃO DAS ESCALAS (EST E EIPST) 

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados das aplicações das escalas (EST e EIPST) aos 

participantes da pesquisa. 

 

4.2.1 Resultados da Escala de Satisfação no Trabalho – EST 

 

Nas próximas tabelas observam-se os resultados da  Escala  de Satisfação  no  Trabalho,  

aplicada  junto  aos  bibliotecários da Instituição pesquisada.  Como já dito anteriormente, a 

EST é uma medida multidimensional construída e validada por Siqueira (2008) que  permite  

avaliar  a  intensidade  de satisfação  no  trabalho  frente  aos  25  itens  que  compõem  o  

questionário. Foram avaliados aspectos do trabalho atual dos servidores, utilizando a seguinte 

pontuação: 
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1 = Totalmente insatisfeito  

2 = Muito insatisfeito  

3 = Insatisfeito  

4 = Indiferente  

5 = Satisfeito  

6 = Muito Satisfeito  

7 = Totalmente satisfeito  

  

A interpretação deve considerar que , quanto  maior  a pontuação ,  maior  será  o  grau de  

satisfação  do  sujeito  com  aquele  aspecto  do  seu  trabalho.  Assim, valores entre  5  e  7 

indicam  satisfação  da  mesma  maneira  que  valores  entre  1  e  3  indicam  insatisfação.  Já 

a pontuação 4 informa um estado de indiferença, ou seja, nem satisfeito nem insatisfeito.  

 

A EST – Escala de Satisfação no Trabalho – é uma medida formada por cinco dimensões, 

conforme apresentado na seção que trata sobre o método de pesquisa. Serão analisados, a 

princípio, os resultados de cada uma dessas dimensões separadamente. Em seguida, serão 

apresentados um resumo e a análise final.   

 

Nos resultados descritivos encontrados após a aplicação da Escala de Satisfação no Trabalho 

visualiza-se, entre os seus itens, médias variando de 3,40 a 5,85, conforme se verá nas tabelas 

a seguir. Todos os itens somaram 96 respostas. 

 

De um modo geral, todas as tabelas apresentaram resultados medianos dentro da classificação 

proposta pela EST (De 1 a 7). A faixa de respostas permaneceu entre 3=Insatisfeito e 

5=Satisfeito, sugerindo que os sujeitos pesquisados estão numa faixa de acomodação e a 

insatisfação, se existe, é aceita, tolerada.  

 

 

DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM O SALÁRIO  

  

 

Na Tabela 9 são apresentadas as médias dos itens da Satisfação com o Salário, que se 

relaciona ao contentamento com o salário recebido comparado ao trabalho desempenhado, à  

capacidade  profissional,  ao custo de vida e aos esforços feitos na realização do trabalho.   
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     Tabela 9 – Média dos itens da Dimensão Satisfação com o salário 

 

Itens Descrição Média 

5    

 

Com o meu salário comparado com o quanto eu 

trabalho. 

4,34 

8    Com o meu salário comparado à minha 

capacidade profissional 

4,0 

12 
Com o meu salário comparado ao custo de vida. 

 

3,4 

15 Com a quantia em dinheiro que eu recebo desta 

empresa ao final de cada mês. 

3,96 

21   Com meu salário comparado aos meus esforços 

no trabalho. 

3,96 

        Fonte: Questionários aplicados 

 

 

É nessa dimensão que vamos encontrar a média mais baixa da escala, 3,4, com respeito ao 

item 12 (Com o meu salário comparado ao custo de vida) na Tabela 9. Esse resultado geral 

interpretado conforme os valores apresentados na escala de frequência, anteriormente 

descrita, indica insatisfação do trabalhador com relação a esse aspecto do trabalho.  

 

De acordo com os cinco resultados da dimensão “Satisfação com o Salário”, três deles 

representam insatisfação e dois representam indiferença. Pode-se concluir que os 

trabalhadores se sentem insatisfeitos com a remuneração recebida, e também nutrem o 

sentimento de indiferença quanto à busca de melhorias para essa insatisfação salarial, visto 

que são funcionários públicos e as mobilizações no contexto atual não têm sido efetivas, tendo 

em vista as informações
8
 sobre o resultado de greves no setor público noticiadas 

recentemente.  

 

 

                                                 

8
 Fonte: SERVIDORES administrativos de universidades federais encerram greve. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/servidores-administrativos-de-universidades-federais-encerram-greve 

Acesso em 22 ago. 2012. 
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DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM AS PROMOÇÕES  

  

A segunda dimensão apresentada é a “Satisfação com as Promoções”, que objetiva medir o 

contentamento do profissional com  o  número  de  vezes  em  que  foi  promovido,  com  as 

garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira utilizada pela empresa para realizar 

promoções e com o tempo de espera pela promoção.  

 

      Tabela 10 – Média dos itens da Dimensão Satisfação com as promoções 

 

Itens Descrição Média 

3 Com o número de vezes em que já fui promovido 

nesta empresa. 

4,12 

4 Com as garantias que a empresa oferece a quem é 

promovido. 

4,26 

10 Com a maneira como esta empresa realiza 

promoções de seu pessoal. 

3,67 

16 Com as oportunidades de ser promovido nesta 

empresa. 

3,82 

20 Com o tempo que eu tenho de esperar para receber 

uma promoção nesta empresa. 

3,56 

        Fonte: Questionários aplicados 

 

 

Seguindo a tendência, e complementando os dados da dimensão anterior, encontramos a 

segunda e terceira menores médias 3,56 e 3,67 situadas nessa dimensão, respectivamente os 

itens 20 (Com o tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta empresa) e 

10 (Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal) da Tabela 10, 

reforçando a preocupação do servidor com o salário e apontando como possível causa para a 

insatisfação as promoções (que no caso do funcionalismo é a progressão funcional). Esses 

dados podem sugerir a necessidade de mudanças ou revisões nos planos de carreiras, nas 

avaliações funcionais, nas diferenças de percentuais entre os steps
9
 etc.  

 

 

                                                 
9
 Steps é a denominação utilizada para representar as diferenças de percentuais entre os níveis da carreira do 

servidor público. 
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DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM OS COLEGAS  

 

Seguindo a apresentação dos resultados temos a “Satisfação com os Colegas”, que está 

relacionada ao contentamento com a colaboração, a amizade, a  confiança  e  o  

relacionamento  mantido  com  os  colegas  de  trabalho.   

 

      Tabela 11 – Média dos itens da Dimensão Satisfação com os colegas 

 

Itens Descrição Média 

1 Com o espírito de colaboração dos meus colegas 

de trabalho. 

5,84 

6 Com o tipo de amizade que meus colegas 

demonstram por mim. 

5,62 

14 Com a maneira como me relaciono com os meus 

colegas de trabalho. 

5,85 

17 Com a quantidade de amigos que eu tenho entre 

meus colegas de trabalho. 

5,49 

24 Com a confiança que eu posso ter em meus 

colegas de trabalho. 

5,82 

        Fonte: Questionários aplicados 

 

Essa dimensão da escala, apresentada na Tabela 11, pode ser vista sob a ótica do suporte 

social no trabalho conforme abordado no Capítulo 2, que tem sido diretamente associado a 

variáveis relacionadas ao bem estar e à satisfação no trabalho. 

 

Verifica-se dentro dessa dimensão, no item 14 (Com a maneira como me relaciono com os 

meus colegas de trabalho) a maior média apurada na escala, 5,85. Conclui-se assim que os 

sujeitos da pesquisa, de um modo geral, parecem bastante satisfeitos com as relações 

interpessoais construídas em seus locais de trabalho. 

 

Completando o resultado apontado acima, encontram-se a segunda e a terceira maiores 

médias, 5,84 e 5,82, ainda na Dimensão  “Satisfação com os Colegas”, e se referem 

respectivamente aos itens 1 (Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho) e 
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24 (Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho), apontando o bom nível 

de relacionamento, colaboração e confiança entre esses profissionais. 

 

É importante ressaltar, como já citado na referencial teórico, que o suporte social no local de 

trabalho proporciona ao indivíduo uma proteção frente à intensificação de estressores do 

cotidiano laboral, pois além de influenciar emoções positivas, favorece também a resolução 

de problemas que estão além da capacidade individual. 

 

DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM A CHEFIA  

  

A quarta dimensão a ser observada é a “Satisfação com a Chefia”, ou seja, o contentamento 

com a organização e a capacidade profissional do  chefe,  o  seu  interesse  pelo  trabalho  dos 

subordinados e o entendimento entre eles. 

 

 

               Tabela 12 – Média dos itens da Dimensão Satisfação com a chefia 

 

Itens Descrição Média 

2 Com o modo como meu chefe organiza o trabalho do 

meu setor. 

5,25 

9 Com o interesse do meu chefe pelo meu trabalho. 5,22 

19 Com o entendimento entre mim e meu chefe. 5,49 

22 Com a maneira como meu chefe me trata. 5,65 

25 Com a capacidade profissional do meu chefe. 5,62 

            Fonte: Questionários aplicados 

 

Os escores médios apresentados por essa dimensão são todos muito próximos (pequena 

variação de valores) e todos apresentam resultados considerados satisfatórios (Tabela 12), 

concluindo-se que os respondentes em geral tem se sentido satisfeitos com as suas chefias. 
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DIMENSÃO SATISFAÇÃO COM A NATUREZA DO TRABALHO  

  

A próxima dimensão apresentada é a  “Satisfação  com  a  Natureza  do  Trabalho”,  definida 

como  o  contentamento  com  o  interesse  despertado  pelas  tarefas,  com  a  capacidade  de  

elas absorverem o trabalhador e a variedade das mesmas. 

 

Tabela 13 – Média dos itens da Dimensão Satisfação com a natureza do trabalho 

 

Itens Descrição Média 

7 Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam. 5,26 

11 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me. 4,99 

13 Com a oportunidade de fazer o tipo de trabalho que faço. 5,29 

18 Com as preocupações exigidas pelo meu trabalho. 4,84 

23 Com a variedade de tarefas que realizo. 5,02 

        Fonte: Questionários aplicados 

Na observação de seus cinco itens, somente três representam satisfação os outros dois itens 

representam indiferença. Os itens que apontam indiferença são o 18 (Com as preocupações 

exigidas pelo meu trabalho) com média de 4,84, e o 11 (Com a capacidade de meu trabalho 

absorver-me) com média de 4,99, apresentados na Tabela 13.  

Por essas médias estarem muito próximas aos indicadores de satisfação, mas ainda assim 

indicarem, segundo os critérios adotados na escala, um estado de indiferença, cabe uma 

reflexão sobre o sentido do trabalho para esses sujeitos, sobre sua relação com a carreira 

escolhida, sobre a monotonia gerada por um trabalho que não desafia, e que pode levar a esse 

posicionamento de indiferença.  

 

A Tabela 14, a seguir,  apresenta os resultados da aplicação da EST agrupados por dimensões. 

O conjunto de itens da Dimensão “Satisfação como salário”, vistos na Tabela 09, apresentam 

a média mais baixa (3,93) e com maior variância (0,15) e maior desvio padrão (0,39), 

denotando a insatisfação dos respondentes com essa dimensão. 
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                    Tabela 14 – Média, desvio padrão e variância das dimensões da EST 

 

Dimensão 

 

Média Variância Desvio 

padrão 

Satisfação com a Chefia 5,45 0,04 0,19 

Satisfação com o Salário 3,93 0,15 0,39 

Satisfação com os Colegas 5,72 0,02 0,15 

Satisfação com a Natureza do Trabalho 5,08 0,04 0,19 

Satisfação com as Promoções 3,88 0,12 0,35 

            Fonte: Questionários aplicados 

 

 

Seguindo-se a observação da Tabela 14, o conjunto de itens da Dimensão “Satisfação com as 

Promoções”, apresentou como resultados Média 3,88 – Variância 0,12 – Desvio Padrão 0,35, 

que estão próximos à dimensão comentada anteriormente e igualmente indicando insatisfação.  

 

Com relação ao grupo que compõe a Dimensão  “Satisfação com a Natureza do Trabalho” as 

respostas apresentaram Média 5,08, Variância 0,04 e Desvio Padrão 0,19, o que no geral 

denota satisfação.  

 

Ainda na Tabela 14, as dimensões seguintes “Satisfação com a Chefia” e “Satisfação com os 

Colegas”, tanto na visualização dos resultados por dimensões quanto nos escores encontrados 

nos itens que as compõem, os sujeitos respondem satisfatoriamente, significando a construção 

de boas relações tanto entre os pares quanto entre os níveis hierárquicos. 

Como pode ser observado ainda na Tabela 14, as menores pontuações alcançadas na Escala de 

Satisfação no Trabalho foram obtidas nas dimensões “Satisfação com o Salário” (M=3,93; 

DP=0,39) e “Satisfação com as Promoções” (M=3,88; DP=0,35), respectivamente. 

Esses resultados indicam que as questões relacionadas ao ganho financeiro e à perspectiva de 

crescimento dentro do grupo de sujeitos focalizados são as que despertam mais insatisfações 

nesses profissionais, corroborando os resultados obtidos em estudos realizados também com 

profissionais de outras áreas. (BATISTA et al., 2005; BRISEÑO et al., 2005;) 
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4.2.2 Análise dos resultados da EST    

 

 

  

Com relação à Dimensão Satisfação com os Colegas, deve-se ressaltar que a contribuição dos 

pares gerada pelo bom relacionamento interpessoal no trabalho não apenas auxilia o 

trabalhador a atingir suas metas e desenvolver suas atribuições de maneira mais eficaz, mas é 

capaz de interferir significativamente na satisfação no trabalho e até na saúde. 

 

Desde as pesquisas de Mayo (1959) ficou evidenciada a importância das questões 

relacionadas aos fatores sociais e psicológicos no estudo do trabalho. A importância do 

reconhecimento e do sentimento de pertencer a um grupo que foram evidenciados no estudo 

de Mayo (1959), demonstram que padrões de relacionamento interpessoal e de supervisão 

também interferiam no comportamento dos trabalhadores. 

 

Conforme foi visto, o suporte social no trabalho é a percepção dos indivíduos acerca da 

existência e disponibilidade do apoio social e da qualidade do relacionamento interpessoal 

com a chefia e com os colegas, podendo contribuir para a redução da exaustão emocional. 

 

Com relação à Dimensão “Satisfação com as Promoções”, faz-se necessário lembrar que no 

setor público não existe a promoção do modo como é conhecida nas empresas do setor 

privado. A promoção em empresas privadas é caracterizada pelo deslocamento vertical dos 

funcionários, através do alcance de cargos mais altos dentro da organização. Em geral é a 

consolidação do reconhecimento dos profissionais que desenvolvem um trabalho eficiente e 

que trazem bons resultados, em muitas situações o tempo de casa e a experiência na área são 

grandes auxiliadores para o alcance da promoção. 

 

No caso do setor público, tem-se a progressão funcional que, regida por regras diferentes, já 

explicadas anteriormente, vem suprir essa necessidade de ascensão do trabalhador na sua 

carreira. No caso das IFES, a escolha política para ocupação de cargos de maior importância e 

destaque, pode ser considerada com pano de fundo para as insatisfações ressaltadas pelos 

sujeitos nas dimensões salário e promoções.  
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Tem-se ainda, a título de comparação, os resultados encontrados por Silveira (2009) em 

pesquisa onde estudou a Satisfação no Trabalho dos jovens universitários em SC também 

utilizando a EST – Escala de Satisfação no Trabalho, e que vem reafirmar alguns  resultados 

encontrados na presente pesquisa.  

 

Silveira (2009) encontrou insatisfação nas Dimensões “Salário” e “Promoções”, o que, 

segundo a autora, é um resultado que se apresenta na maioria das pesquisas desse tipo. Na 

pesquisa em curso encontraram-se resultados semelhantes para as mesmas dimensões: 

insatisfação e indiferença. 

 

Foram encontrados também, entre os jovens universitários, resultados representando 

indiferença para a Dimensão “Natureza do Trabalho”. Na presente pesquisa foram 

encontrados resultados de satisfação e indiferença para essa dimensão, apresentando-se 

ligeiramente diferente do estudo de Silveira (2009). 

 

Como já visto no referencial teórico, alguns autores ressaltam que a prática biblioteconômica 

está cerceada em sua criatividade, por estar limitada a um grande número de códigos, regra e 

tabelas, que afastam o profissional da capacidade de pensar livremente, tendo-se assim a visão 

de um trabalho que impede a criatividade do executor, impondo-lhe um comportamento que 

corresponde às exigências da tarefa. Para as Dimensões “Colegas” e “Chefias”, o resultado de 

satisfação se repetiu com ambas as pesquisas apresentando o mesmo resultado.  

 

Estudo similar, realizado por Estefano (1996) com relação à satisfação dos funcionários da 

Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, apontou como principais fatores de 

insatisfação dos participantes as “condições de trabalho” e “o trabalho em si”, que estão 

relacionados tanto ao ambiente de trabalho quanto à natureza do trabalho, o que nos remete ao 

resultado de indiferença encontrado na Dimensão “Satisfação com a Natureza do Trabalho”. 

 

Com relação à pesquisa de Estefano (1996), os principais fatores de satisfação citados pelos 

participantes foram as “relações interpessoais” e a “supervisão”, estando em consonância com 

os resultados encontrados das Dimensões “Satisfação com os Colegas” e “Satisfação com a 

Chefia” no presente estudo. 
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Tendo em vista que a Satisfação no Trabalho é um conceito multidimensional, que se 

apresenta de forma bastante complexa e dependente de muitas variáveis, era esperado 

encontrar-se para o mesmo grupo pesquisado resultados de satisfação em algumas dimensões 

e insatisfação e indiferença em outras. Faz-se necessário ressaltar que essas dimensões podem 

ser visualizadas e melhor compreendidas ao serem posicionadas entre os dois fatores que 

foram identificados por Herzberg. 

 

Por exemplo, a possibilidade de promoção no trabalho está no rol dos Fatores Motivacionais, 

apontados por Herzberg (1959) e discutidos no Item 2.2.3.4 do presente estudo, e está ligada a 

satisfação. Relembrando a concepção do autor, a satisfação e a insatisfação no trabalho são 

fenômenos distintos e de naturezas diversas caracterizados por fatores extrínsecos (higiênicos) 

e fatores intrínsecos (motivacionais), sendo que somente os fatores intrínsecos ao trabalho 

podem produzir satisfação no indivíduo. Os fatores extrínsecos ao trabalho, quando bem 

resolvidos, não produzem satisfação no trabalhador e sim a não insatisfação. 

 

O conjunto de resultados obtidos após a aplicação da EST pode ser, portanto, visualizado em 

relação à Teoria dos Dois Fatores (Herzberg, 1959). Posicionando-se as cinco dimensões 

observadas, consideram-se três das dimensões da escala incluídas na lista dos Fatores 

Higiênicos e duas dimensões incluídas na lista dos Fatores Motivacionais. Têm-se então nos 

Fatores Higiênicos, aqueles que ocasionam insatisfação ou não insatisfação: - Satisfação com 

a chefia, Satisfação com o salário e Satisfação com os colegas; e nos Fatores Motivacionais, 

aqueles que ocasionam satisfação ou não satisfação: Satisfação com a natureza do trabalho e 

Satisfação com as promoções. 

 

Assim, no cômputo geral, encontram-se médias que apontam insatisfação em uma dimensão e 

não insatisfação em duas dimensões (fatores higiênicos) e médias que apontam satisfação em 

uma dimensão e não satisfação em uma dimensão (fatores motivacionais), conforme 

representado na figura 2. 
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Figura 4 –  Representação dos resultados a luz da teoria dos dois fatores de Herzberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionários aplicados 

 

 

Ao olhar-se mais detalhadamente, item por item, da Dimensão Satisfação com a Natureza do 

Trabalho, encontra-se como resultado satisfação e indiferença. Esses dados devem ser 

colocados em foco, pois visto dessa forma as duas dimensões ligadas à satisfação do 

trabalhador (Fatores motivacionais) estão apresentando níveis de indiferença e não satisfação, 

o que pode ser considerado um alerta. 

 

 

 

4.2.3 Resultados da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho – EIPST 

 

 

Nas tabelas a seguir, observam-se os resultados da aplicação da Escala de Indicadores de 

Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST), já comentada. A EIPST é a escala que tem como 

função avaliar as representações relativas às vivências de prazer e sofrimento no trabalho. 

Objetivando também avaliar as dimensões da inter-relação trabalho e riscos de adoecimento, 

ela está ligada à descrição do sentido do trabalho.  

 

Conforme foi dito, a EIPST é composta de 33 itens divididos entre 4 fatores – Liberdade, 

Realização, Esgotamento Profissional e Falta de Reconhecimento – que visam indicar as 

vivências de prazer-sofrimento no cotidiano do trabalho.  

 

Fatores 

Higiênicos 

Fatores 

Motivacionais 

Dimensão - Chefia 

Dimensão - Colegas 

Dimensão - Salário 

NÃO INSATISFAÇÃO 

INSATISFAÇÃO 

Dimensão – Natureza do Trabalho 

Dimensão - Promoções NÃO SATISFAÇÃO 

SATISFAÇÃO 
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A escala de respostas compreende 7 (sete) pontos, e tem por objetivo avaliar as  ocorrências 

dos últimos seis meses. Assim, encontra-se a pontuação: 0=nenhuma vez, 1=uma vez, 2=duas 

vezes, 3=três vezes, 4=quatro vezes, 5=cinco vezes, 6=seis ou mais vezes. A interpretação dos 

resultados deverá considerar os fatores em separado, observando os seguintes resultados: 

 

Para as vivências de prazer  

 

 Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório; 

 Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico; 

 Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave. 

 

Para as vivências de sofrimento, (considerando que os itens são negativos) 

 

 Acima de 4,0 = avaliação mais negativa, grave;  

 Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico;  

 Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa, satisfatório.  

 

Nos resultados descritivos encontrados após a aplicação da EIPST, visualizam-se entre seus 

fatores médias variando de 4,0 a 5,2 entre as vivências positivas, e médias variando de 0,8 e 

2,4 entre as vivências negativas, indicando resultados indo do satisfatório ao moderado/crítico 

dentro dos quatro fatores investigados. 

 

As tabelas a seguir mostram os resultados da aplicação a 96 respondentes que preencheram 

todos os itens. 

 

 

VIVÊNCIAS POSITIVAS - FATORES LIBERDADE E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Nas vivências positivas encontramos os fatores “Liberdade” e “Realização profissional”, 

ambos apresentando resultados bastante homogêneos, tanto com os itens agrupados (Tabela 

19, p. 139) como quando observados separadamente (Tabelas 15 e 16). Todos apresentam 

valores interpretados como positivos, indicando um nível satisfatório dessas vivências para os 

sujeitos da pesquisa. 
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  Tabela 15 – Médias das vivências positivas – Fator Liberdade 
 

Itens do Fator Liberdade Média 

Liberdade com a chefia para negociar o 

que precisa 

4,74 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho 

com os colegas 

5,07 

Solidariedade entre os colegas 4,91 

Confiança entre os colegas 4,69 

Liberdade para expressar minhas opiniões 

no local de trabalho 

 

4,96 

Liberdade para usar minha criatividade 4,47 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho 

com as chefias 

 

4,56 

Cooperação entre os colegas 4,86 

                     Fonte: Questionários aplicados 

 

 

 

O fator “Liberdade”  trata  do sentimento  de  estar  livre  para  pensar,  organizar  e  falar  

sobre  o  trabalho.  Na Tabela 15 temos como destaque as médias mais altas nos itens 

“Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas” (M= 5,07) e “Solidariedade entre 

os colegas” (M= 4,91) indicando uma ótima frequência dessas vivências e reafirmando os 

resultados encontrados na EST (Tabela 11). A Tabela 11 relaciona os resultados da dimensão 

“Satisfação com os colegas”, onde os itens mais pontuados foram a 14 Com a maneira como 

me relaciono com os meus colegas de trabalho (M= 5,85) e 1 Com o espírito de colaboração 

dos meus colegas de trabalho (M=5,84), trazendo à tona novamente e reforçando a questão do 

suporte social no trabalho. 

 

Os itens que se referem ao relacionamento com a chefia “Liberdade com a chefia para 

negociar o que precisa” (M= 4,74) e “Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as 

chefias” (M= 4,56) também apresentaram resultados semelhantes aos encontrados na Tabela 

12 (EST) que relaciona os resultados da dimensão “Satisfação com a chefia”, onde todos os 

itens tiveram pontuações satisfatórias com uma pequena variação de valores, indicando assim 

a satisfação dos sujeitos com a chefia. 
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Tabela 16 - Médias das vivências positivas – Fator Realização profissional 
 

Itens do Fator Realização profissional Média 

Satisfação 4,40 

Motivação 4,13 

Orgulho pelo que faço 5,20 

Bem estar 4,73 

Realização profissional 4,51 

Valorização 4,18 

Reconhecimento 4,00 

Identificação com as minhas tarefas 4,84 

Gratificação pessoal com as minhas 

atividades 

 

4,44 

                   Fonte: Questionários aplicados 

 

O fator “Realização” refere-se ao sentimento de  gratificação,  orgulho  e  identificação com  

um  trabalho  que  atende  às  necessidades  profissionais.  Na tabela 16, observando os 

resultados, encontramos as maiores médias nos itens: “Orgulho pelo que faço” (M= 5,20) e 

“Identificação com as minhas tarefas” (M= 4,84), apresentando mais uma vez uma frequência 

bastante satisfatória para essas vivências.  

 

É ainda dentro do fator “Realização Profissional” que se encontra a menor média dos fatores 

de vivência positiva no item “Reconhecimento” (M= 4,0), mesmo dentro dos valores 

considerados satisfatórios, temos esse item com menor índice de frequência. Os escores 

observados no fator “Realização profissional” nos reportam também aos resultados 

encontrados na Tabela 13 (EST) que apresenta os resultados da dimensão “Satisfação com a 

Natureza do Trabalho”, onde se encontram dois itens, o 18 Com as preocupações exigidas 

pelo meu trabalho (M= 4,84) e o 11 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me (M= 

4,99), cujos resultados apresentados estão no nível de indiferença. 

 

Como os respondentes são os mesmos nas duas escalas, o fato de resultados para perguntas 

relacionadas entre si apresentarem-se ligeiramente discordantes pode sugerir que há 

estratégias de defesa e de enfrentamento do sofrimento por parte desses profissionais. No 

entanto, o estudo desenvolvido não permite aprofundar tal discussão. 
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VIVÊNCIAS NEGATIVAS - FATORES ESGOTAMENTO PROFISSIONAL E FALTA DE 

RECONHECIMENTO 

 

Nas vivências negativas encontramos os fatores “Esgotamento profissional” (Tabela 17) e 

“Falta de reconhecimento” (Tabela 18), apresentando resultados diferenciados. Com relação 

às quinze vivências negativas avaliadas, onze apresentaram resultados considerados positivos 

ou satisfatórios, enquanto quatro apresentaram resultados dentro de um limite crítico para a 

avaliação.  

 

 
Tabela 17 – Médias das vivências negativas – Fator Esgotamento Profissional 

 

Itens do Fator Esgotamento 
Profissional 

Média 

Esgotamento emocional 2,07 

Estresse 2,37 

Insatisfação 2,04 

Sobrecarga 2,03 

Frustração 1,94 

Insegurança 1,59 

Medo 1,35 

                         Fonte: Questionários aplicados 

 

 

O fator “Esgotamento Profissional” relaciona vivências de sofrimento no trabalho que 

englobam frustração, insegurança, inutilidade, desgaste e estresse no trabalho. Na tabela 17 

encontram-se algumas dessas vivências com pontuações avaliadas de moderado a crítico: 

Estresse (M= 2,37), Esgotamento emocional (M= 2,07), Insatisfação (M= 2,04) e Sobrecarga 

(M= 2,03). 

 

Pode-se relacionar o item Sobrecarga à insatisfação apresentada no item 21 Com meu salário 

comparado aos meus esforços no trabalho (M=3,96), apresentada na Tabela 9 (EST) que 

aborda a “Satisfação com o salário”.  

 

A Insatisfação na EIPST aparece de um modo geral e sugere uma ligação com os itens que 

foram pontuados também como insatisfação na escala anterior, como por exemplo: item 12 

Com o meu salário comparado ao custo de vida (M= 3,4) e item 10 Com a maneira como 
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esta empresa realiza promoções de seu pessoal (M= 3,67) itens da Tabelas 9 e 10 referentes 

respectivamente a “Satisfação com Salário” e “Satisfação com as Promoções”, na Escala EST.  

 

A pontuação que apresenta nível crítico para os itens Estresse e Esgotamento emocional é um 

dado novo nessa equação, pois os conceitos aparecem pela primeira vez nos questionamentos 

feitos aos sujeitos e podem estar também relacionados aos itens anteriormente citados. 

O maior escore encontrado no Fator Esgotamento Profissional no item “Estresse” (M= 2,37) 

posiciona esse item no nível crítico na interpretação dos resultados da tabela. Os fatores 

estressores no ambiente de trabalho podem ter múltiplas causas, entre elas pode-se citar: 

sobrecarga, insatisfação salarial, falta de clareza nas regras de trabalho, ambientes insalubres, 

aceleração do ritmo de trabalho, insegurança no emprego, falta de perspectivas profissionais 

etc. Quase todos eles estão inseridos nas Dimensões da Satisfação no Trabalho visualizadas 

através da EST. 

 
 

Tabela 18 – Médias das vivências negativas – Fator Falta de Reconhecimento 
 

Itens do Fator Falta de reconhecimento média 

Falta de reconhecimento de meu esforço 1,69 

Falta de reconhecimento de meu 

desempenho 

1,62 

Desvalorização 1,18 

Indignação 1,50 

Inutilidade 1,03 

Desqualificação 0,98 

Injustiça 1,34 

Discriminação 0,82 

                         Fonte: Questionários aplicados 

 

 

O fator “Falta de Reconhecimento” relaciona vivências de sofrimento no trabalho que dizem 

respeito a injustiça, indignação e desvalorização pelo não-reconhecimento do seu trabalho ou 

ao sentimento  de incompetência diante das pressões para atender as exigências de 

desempenho e produtividade. 

 

Todos os itens relacionados a esse fator estão dentro das pontuações consideradas satisfatórias 

para os resultados das escalas. 
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As vivências negativas que alcançaram os maiores escores nos valores, sendo considerados 

bastante satisfatórios para os respondentes, foram a Discriminação (M= 0,82) seguida da 

Desqualificação (M= 0,98) demonstrando assim que os sujeitos pesquisados não são, ou são 

minimamente expostos a essas práticas de sofrimento.  

 

 

Tabela 19 - Média, Desvio padrão e variância dos fatores da EIPST 
 

Fator 

 

Média Variância Desvio 

padrão 

Liberdade 4,78 0,08 0,28 

Realização   Profissional 4,49 0,34 0,59 

Esgotamento Profissional 1,91 0,75 0,87 

Falta de Reconhecimento 1,27 2,42 1,55 

                Fonte: Questionários aplicados 

 

 

Ainda com relação às vivências negativas destaca-se que no fator “Falta de Reconhecimento” 

encontra-se uma Variância de 2,42 e Desvio Padrão 1,55, considerados altos em comparação 

com os outros fatores contabilizados, apesar da média estar dentro dos valores estabelecidos 

para ser considerada satisfatória. Assim como o item “Reconhecimento” que, sendo uma 

vivência positiva, está com seu escore no limite, denotando assim a possibilidade de 

existência de estratégias de defesa encobrindo o sofrimento desses sujeitos. 

 

 

4.2.4 Analise dos resultados da EIPST 

 

 

Com relação aos resultados encontrados para a EIPST, e revendo-se o critério de interpretação 

desses resultados das  vivências  de  prazer  e sofrimento recomendado por Resende e Mendes 

(2004), pode-se dizer que o grupo não apresenta um  comprometimento  acentuado  do  seu  

estado  de  saúde  psicológica,  uma  vez  que  não apresentou  médias  de  sofrimento  alto  e  

prazer  baixo.  Porém, considerando que alguns itens do fator Esgotamento profissional foram 

apresentados em níveis moderados ou críticos, também não é possível afirmar que o grupo 

não apresente questões que precisam ser resolvidas ou melhoradas.  
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A predominância dos sentimentos de orgulho, identificação com a tarefa e bem estar nos 

resultados apurados também pode ter relação com o momento pós-transição da reestruturação 

do setor pesquisado, conforme foi comentado no item 3.4, que passou de núcleo de 

documentação para superintendência de documentação, alcançando a posição de órgão 

estratégico para administração superior, o que na prática pode caracterizar menos burocracia, 

mais agilidade no atendimento das demandas, maior autonomia, etc. 

  

Buscou-se verificar se havia alguma relação entre os escores obtidos nas escalas utilizadas e a 

idade dos sujeitos. Não foram encontradas correlações significativas entre a idade e os escores 

para ambos os instrumentos, tanto para o escore geral quanto para os fatores ou dimensões 

que os compõem. Esses resultados sugerem que a vulnerabilidade ao estresse e a satisfação no 

trabalho podem estar presentes nos sujeitos pesquisados independentemente da idade. Tais 

achados são coerentes com a literatura sobre estresse, onde não foram encontradas referências 

a diferenças de níveis de estresse e a idade dos participantes (ISKRA-GOLEC, 2002), 

entretanto sendo incoerentes com a literatura a respeito da satisfação, que têm registrado que a 

satisfação no trabalho aumenta com a idade (DEL CURA e RODRIGUES, 1999; 

REBOLÇAS et al., 2007). 

Foram verificadas também as possíveis relações entre os valores obtidos nas escalas utilizadas 

e o nível de escolaridade dos participantes. Assim como no caso da idade, não houve 

correlação significativa entre maior vulnerabilidade ao estresse laboral e a escolaridade dos 

participantes. No que se refere à satisfação no trabalho, os resultados evidenciaram correlação 

positiva e significativa entre a escolaridade dos participantes e a Satisfação quanto à Natureza 

do Trabalho e correlações não significativas com as demais dimensões ou fatores. Esses 

resultados sugerem que quanto maior a escolaridade maior a satisfação dos profissionais com 

o tipo de trabalho que realizam. Esses resultados podem estar relacionados, por exemplo, ao 

fato dos profissionais aqui pesquisados ocuparem cargos mais compatíveis com a sua 

formação, o que poderá ser explorado por futuras pesquisas, tendo em vista que os dados 

coletados para o presente estudo não possibilitam a verificação de tais hipóteses. 

Pode-se dizer que, de maneira geral, esses resultados estão em dissonância com o estudo 

realizado por Rebolças et al. (2007), no qual as autoras verificaram que a satisfação no 

trabalho diminuía com a elevação da escolaridade.  
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Ressalta-se ainda o fator “Reconhecimento”, com pontuação mais baixa nas vivências 

positivas, o que pode representar relações socioprofissionais razoáveis ou problemas com 

relação à valorização desses profissionais, visto que o item está no limite do satisfatório, 

talvez carecendo somente de maior feedback por parte dos gestores.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O propósito inicial de estudar a satisfação no trabalho dos profissionais de informação surgiu 

a partir de vários questionamentos, frutos da prática profissional da autora desse trabalho. 

Com a proposta de explorar o tema, buscou-se o referencial teórico compatível, visando 

montar a base conceitual para atingir os objetivos propostos. Essa base teórica resume-se em: 

 

a) O conceito de trabalho – abordando precarização e intensificação do trabalho; 

b) A satisfação no trabalho – com ênfase na Teoria dos Dois Fatores e Herzberg; 

c) A psicodinâmica do trabalho - com destaque para as estratégias de defesa na 

transformação de sofrimento em prazer; 

d) O profissional de informação – da institucionalização da profissão à atualidade. 

 

Completando a parte da pesquisa bibliográfica com vistas ao trabalho de campo, procurou-se 

instrumentos já validados, para proceder a mensuração da satisfação no trabalho. Optou-se 

pela Escala de Satisfação no Trabalho (EST), como o instrumento mais adequado para atingir 

objetivos. 

 

Entretanto, por entender-se que a satisfação obtida do prazer no e pelo trabalho é um conceito 

impregnado de dualidade, pois o prazer está sempre acompanhado de sofrimento num 

movimento contínuo de transformação, optou-se também pela utilização da Escala de 

Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) como coadjuvante e complemento 

dessa busca por respostas. 

 

Deve-se ressaltar o fato dos sujeitos pesquisados fazerem parte e uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, cuja missão se traduz em “Produção e difusão do conhecimento científico, 

tecnológico, artístico e cultural, promover a formação de um cidadão imbuído de valores 

éticos que, com competência técnica, contribua para o desenvolvimento econômico 

autossustentado do Brasil.” (RELATÓRIO, 2011, p. 24)  
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Tais instituições são dispositivos da sociedade, cuja missão é produzir, difundir e aplicar 

conhecimento e cultura de forma crítica e socialmente referenciada, por meio da pesquisa, do 

ensino e da extensão, no intuito de transformar a sociedade. O profissional de informação, 

nesse contexto, ocupa lugar de destaque como agente facilitador do processo.  

A realidade transformada, no entanto, muda os instrumentos com os quais interagiu e, assim, 

reinicia-se o circulo virtuoso do fazer acadêmico. O grupo de trabalhadores pesquisados faz 

parte dessa engrenagem e é co-responsável pelo sucesso desse círculo virtuoso, seja tendo 

contato direto com as mais recentes descobertas de seu corpo de pesquisadores, seja 

participando ativamente na missão organizacional através da ponte, da ligação feita entre o 

conhecimento e o usuário, o que resulta em mais conhecimento sendo produzindo. 

Após essas considerações acerca desse fazer bibliotecário dentro de uma IFES e mais 

especificamente dentro de uma Biblioteca Universitária, deve-se atentar para o contexto de 

trabalho em que esse sujeito realiza suas atividades. 

 

Sendo assim, considera-se no presente estudo contexto de trabalho como o local material, 

organizacional e social (para produção de bens ou serviços) onde a dinâmica do trabalho 

acontece, onde se encontram e interagem os diversos sujeitos envolvidos no processo, tendo-

se então as vivências de prazer e de sofrimento que são resultado da relação desses sujeitos, 

que constroem o sentido do trabalho em função dessas inter-relações, na maioria das vezes 

permeadas de contradições de toda ordem. 

 

Conforme foi visto, o sofrimento pode ser definido pela vivência de experiências dolorosas 

resultantes de conflitos e contradições originados da comparação entre as necessidades do 

trabalhador e as características do contexto de trabalho. O prazer, ao contrário, é representado 

pela vivência de experiências de gratificação originadas pela satisfação das necessidades do 

trabalhador, através da mediação bem sucedida dos conflitos e contradições gerados pelo 

contexto do trabalho. Essas experiências tanto podem ser vivenciadas individualmente como 

compartilhadas por um grupo de trabalhadores.  

 

O sofrimento é frequentemente enfrentado por parte dos trabalhadores, e esse enfrentamento 

acontece quando os trabalhadores criam estratégias de mediação, que podem ser do tipo 
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defensivas (levando a minimização da percepção do que os faz sofrer) ou de mobilização 

coletiva (levando a transformação do sofrimento em prazer). 

 

Tem-se como estratégias defensivas os mecanismos utilizados pelos trabalhadores para negar 

o sofrimento presente na relação de trabalho ou racionalizar os riscos e/ou conflitos presentes 

no contexto do trabalho. Essa racionalização se manifesta através da utilização de 

justificativas racionais para as situações desconfortáveis e dolorosas no processo de trabalho. 

 

Como ficou evidenciado através dos resultados estatísticos das escalas dessa pesquisa, cujas 

médias apresentaram pontuação de satisfatória a moderada/crítica, indicando que os 

trabalhadores têm vivências de prazer e de sofrimento no trabalho e sugerindo a existência do 

uso de estratégias de enfrentamento – de defesa ou de mobilização coletiva – dos conflitos e 

das contradições entre as necessidades e desejos dos sujeitos e o contexto de trabalho. Assim 

sendo, julga-se que as referidas defesas são eficazes e tem proporcionado a este grupo maior 

experiência de prazer e satisfação no trabalho. 

 

Os resultados diferenciam-se para os fatores que representam o prazer – que se encontram 

acima do ponto médio – e para os fatores que representam o sofrimento – que se encontram 

abaixo do ponto médio. Esses resultados indicam que no setor pesquisado existe um 

predomínio da vivência de prazer e uma vivência de sofrimento relativamente moderada pela 

proximidade dos resultados desse fator com o ponto médio, significando que ambas as 

vivências existem para os trabalhadores dessa organização. 

 

Evidenciam também que o prazer-sofrimento não são excludentes, confirmando o aspecto 

dialético desse construto apresentado na teoria, ainda que para esses sujeitos seja significativo 

o predomínio do prazer em relação ao sofrimento. 

 

Do mesmo modo, pode-se dizer que os trabalhadores dessa organização vivenciam prazer 

porque possivelmente estabelecem relações significativas com sua tarefa e com os colegas e 

chefias, aspectos representados no fator liberdade e realização profissional (EIPST) e 

dimensões colegas, chefia e natureza do trabalho (EST), implicando que esses sujeitos têm 

acesso as condições necessárias para que o trabalho seja fonte de prazer, mesmo que o 

sofrimento não esteja completamente ausente. 
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O predomínio do prazer nos resultados pode ser fundamento na concepção de que o trabalho, 

é lugar de realização, de identidade, valorização e reconhecimento. A busca do prazer é uma 

constante para todos os trabalhadores na intenção de manter o seu equilíbrio psíquico, tendo o 

sofrimento como resultado das imposições que as condições externas às situações de trabalho 

impõem aos trabalhadores. Esse predomínio também pode ser explicado pelo pressuposto de 

que o trabalho é um dos caminhos para o investimento da pulsão por meio da sublimação, que 

mais aproxima o homem do seu desenvolvimento. O confronto com uma realidade restritiva, 

que não proporciona gratificação dessa energia pulsional, é o que gera conflitos e causa 

sofrimento. Por isso, é importante a forma como o trabalho é organizado, no sentido de 

oferecer maior margem de liberdade para expressão da sublimação como energia pulsional 

ressignificada, que resulta em prazer no trabalho.  

 

Conclui-se, portanto que o trabalho pode ser motivo de satisfação, de desenvolvimento 

pessoal, de realização, de construção de identidade, enfim, fonte de prazer. Porém, todo 

processo de trabalho é impregnado de sofrimento e alguns ajustes precisam ser feitos 

periodicamente nesse fazer cotidiano. São esses ajustes que aqui se evidenciam através das 

estratégias de defesa acionadas para deter ou transformar o sofrimento. 

 

Dessa forma, embora se tenha constituído em um estudo de caso, com todas as limitações 

peculiares a essa abordagem, a metodologia aplicada e os resultados aqui registrados devem 

servir de base para estudos futuros que foquem situações semelhantes e sirvam para melhor 

compreensão do tema. 
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7. 6 ANEXO 6 - Carta de apresentação do Mestrado em Sistemas de Gestão - LATEC 
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7.3  ANEXO 3: Escala de Satisfação do Trabalho - EST  

 EST - Escala de Satisfação do Trabalho  
  

As frases abaixo falam a respeito de alguns aspectos do seu trabalho atual. Indique o quanto você se 

sente satisfeito ou insatisfeito com cada um deles, marcando na tabela o número que melhor representa 

sua resposta.  

 

1  
Totalmen

te 
insatisfeito 

2 
Muito 

insatisfeito 

3 
 

Insatisfeito 

4   
 

Indiferente 

5 
 

Satisfeito 

6 
Muito 

satisfeito 

7 
Totalmente 
satisfeito 

 

No meu trabalho atual, sinto-me satisfeito ou insatisfeito ... 

 

1   Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

2   Com o modo como meu chefe organiza o trabalho do meu setor. 1 2 3 4 5 6 7 

3   Com o número de vezes em que já fui promovido nesta empresa. 1 2 3 4 5 6 7 

4   Com as garantias que a empresa oferece a quem é promovido. 1 2 3 4 5 6 7 

5   Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

6   Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim. 1 2 3 4 5 6 7 

7   Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam. 1 2 3 4 5 6 7 

8   Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional. 1 2 3 4 5 6 7 

9   Com o interesse do meu chefe pelo meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Com o meu salário comparado ao custo de vida. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Com a oportunidade de fazer o tipo de trabalho que faço. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Com a maneira como me relaciono com os meus colegas de trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Com a quantia em dinheiro que eu recebo desta empresa ao final de cada mês. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa. 1 2 3 4 5 6 7 

17 Com a quantidade de amigos que eu tenho entre meus colegas de trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

18 Com as preocupações exigidas pelo meu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

19 Com o entendimento entre mim e meu chefe. 1 2 3 4 5 6 7 

20 Com o tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta empresa. 1 2 3 4 5 6 7 

21  Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

22  Com a maneira como meu chefe me trata. 1 2 3 4 5 6 7 

23  Com a variedade de tarefas que realizo. 1 2 3 4 5 6 7 

24  Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

25  Com a capacidade profissional do meu chefe. 1 2 3 4 5 6 7 
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Fonte: SIQUEIRA, 2008, p. 272         

 
7.4 ANEXO 4: Classificação dos itens da EST por dimensões 

 

 

 

 

 

 

Itens da EST classificados por dimensões, definições e índice de precisão 

 
 

DIMENSÕES 

 

DEFINIÇÕES 

 

ITENS 

 

ÍNDICES DE 

PRECISÃO 

 

Satisfação com 

os colegas 

Contentamento com a colaboração, a 

amizade, a confiança e o relacionamento 

mantido com os colegas de trabalho. 

1, 6,  

14, 17 

e 24 

0,86 

Satisfação com 

o salário 

Contentamento com o que recebe como 

salário se comparado com o quanto o 

indivíduo trabalha, com sua capacidade 

profissional, com o custo de vida e com os 

esforços feitos na realização do trabalho. 

5, 8, 

12, 15 

e 21 

0,92 

Satisfação com 

a chefia 

Contentamento com a organização e 

capacidade profissional do chefe, com o 

seu interesse pelo trabalho dos 

subordinados e entendimento entre eles. 

2, 9, 

19, 22 

e 25 

0,90 

Satisfação com 

a natureza do 

trabalho 

Contentamento com o interesse 

despertado pelas tarefas, com a 

capacidade de elas absorverem o 

trabalhador e com a variedade das 

mesmas. 

7, 11, 

13, 18 

e 23 

0,82 

Satisfação com 

as promoções 

Contentamento com o número de vezes 

que já recebeu promoções, com as 

garantias oferecidas a quem é promovido, 

com a maneira de a empresa realizar 

promoções e com o tempo de espera pela 

promoção. 

3, 4, 

10, 16 

e 20 

 0,87 

Fonte: SIQUEIRA, 2008, p. 269. 
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7.5 ANEXO 5 -  EIPST – Escala de indicadores de prazer-sofrimento no trabalho 

 

 

 

 
 
Avaliando o seu trabalho nos últimos seis meses, marque o número de vezes  

em que ocorrem vivências positivas e negativas 

 

0 

Nenhuma 

vez 

1 

Uma  

vez 

2 

Duas 

vezes 

3 

Três  

vezes 

4 

Quatro 

vezes  

5 

Cinco 

vezes 

6 

Seis 

vezes 

 

 
Liberdade com a chefia para negociar o que precisa 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Solidariedade entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Confiança entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para expressar minhas opiniões no local de trabalho 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para usar minha criatividade 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias 0 1 2 3 4 5 6 

Cooperação entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Satisfação 0 1 2 3 4 5 6 

Motivação 0 1 2 3 4 5 6 

Orgulho pelo que faço 0 1 2 3 4 5 6 

Bem estar 0 1 2 3 4 5 6 

Realização profissional 0 1 2 3 4 5 6 

Valorização 0 1 2 3 4 5 6 

Reconhecimento 0 1 2 3 4 5 6 

Identificação com as minhas tarefas 0 1 2 3 4 5 6 

Gratificação pessoal com as minhas atividades 0 1 2 3 4 5 6 

Esgotamento emocional 0 1 2 3 4 5 6 

Estresse 0 1 2 3 4 5 6 

Insatisfação 0 1 2 3 4 5 6 

Sobrecarga 0 1 2 3 4 5 6 

Frustação 0 1 2 3 4 5 6 

Insegurança 0 1 2 3 4 5 6 

Medo 0 1 2 3 4 5 6 

Falta de reconhecimento de meu esforço 0 1 2 3 4 5 6 

Falta de reconhecimento de meu desempenho 0 1 2 3 4 5 6 

Desvalorização 0 1 2 3 4 5 6 

Indignação 0 1 2 3 4 5 6 

Inutilidade 0 1 2 3 4 5 6 

Desqualificação 0 1 2 3 4 5 6 

Injustiça 0 1 2 3 4 5 6 

Discriminação 0 1 2 3 4 5 6 

Fonte: MENDES, M. A. 2007, p. 366 
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8.1 APÊNDICE 1 - Carta à Superintendência de Documentação 

 

 

Correspondência enviada à Superintendência de Documentação – 

SDC 

 

Prezada Superintendente, 

 

De acordo com entendimentos verbais, solicito autorização para realizar pesquisas nas 

bibliotecas gerenciadas pelo SDC, a fim de subsidiar minha dissertação do Mestrado 

Profissional do LATEC/UFF cujo título é: 

 

“O QUE FAZ VOCÊ FELIZ? UM ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMAÇÃO DE UMA IFES.” 

 

Essa pesquisa acadêmica tem como objetivo geral mensurar e avaliar o nível de satisfação no 

trabalho dos profissionais da informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior e as 

relações com as condições de trabalho e a organização do trabalho que influenciam o 

desempenho. 

 

Sendo assim, o estudo pretende coletar dados através de questionários que serão preenchidos 

pelos bibliotecários que atuam nas bibliotecas do SDC, na presença da pesquisadora. 

 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Aguardando a resposta, despeço-me, 

Atenciosamente, 

 

 

Jussara Moore de Figueiredo. 

Mestranda LATEC/UFF 
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8.2 APÊNDICE 2  - Carta às Chefias das bibliotecas da Instituição  

 

Correspondência enviada aos Chefes das Bibliotecas do SDC - 

Superintendência de Documentação 

 

Prezado Colega, 

 

De acordo com a autorização da Superintendência de Documentação, informo que estarei 

visitando as Bibliotecas do órgão, com o objetivo de aplicar questionários pré-estruturados 

com questões fechadas, aos bibliotecários do sistema, e que subsidiarão minha dissertação do 

Mestrado Profissional do LATEC/UFF cujo título é: 

 

“O QUE FAZ VOCÊ FELIZ? UM ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMAÇÃO DE UMA IFES.” 

 

Os questionários (total de dois) levarão no máximo 20 minutos para serem respondidos, e 

serão a base para o estudo de caso que será desenvolvido posteriormente. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral mensurar e avaliar o nível de satisfação no 

trabalho dos profissionais da informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior e as 

relações com as condições de trabalho e a organização do trabalho que influenciam o 

desempenho. 

 

Visando facilitar e otimizar as visitas, enviaremos um calendário onde as visitas serão 

previamente agendadas.    

 

Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Aguardando a resposta, despeço-me, 

Atenciosamente, 

 

Jussara Moore de Figueiredo. 

Mestranda LATEC/UFF 
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8.3 APÊNDICE 3  - Carta aos bibliotecários da Instituição 

 

Correspondência enviada aos bibliotecários do SDC - 

Superintendência de Documentação 

 

Prezado Colega, 

 

De acordo com a autorização da Superintendência de Documentação, informo que estarei 

visitando as Bibliotecas do órgão, com o objetivo de aplicar questionários pré-estruturados 

com questões fechadas, aos bibliotecários do sistema, e que subsidiarão minha dissertação do 

Mestrado Profissional do LATEC/UFF cujo título é: 

 

“O QUE FAZ VOCÊ FELIZ? UM ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMAÇÃO DE UMA IFES.” 

 

Os questionários (total de dois) levarão no máximo 20 minutos para serem respondidos, e 

serão a base para o estudo de caso que será desenvolvido posteriormente. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral mensurar e avaliar o nível de satisfação no 

trabalho dos profissionais da informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior e as 

relações com as condições de trabalho e a organização do trabalho que influenciam o 

desempenho. 

 

Os itens das escalas (questionários) devem ser escolhidos baseados nas experiências vividas 

nos últimos 6 meses. As escalas são precedias de instruções para o seu preenchimento.   

 

Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Agradeço desde já a participação na pesquisa, 

Atenciosamente, 

 

Jussara Moore de Figueiredo. 

Mestranda LATEC/UFF 
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8.4 Apêndice 4 - Questionário de Dados Demográficos 

 

 

Prezado(a) Bibliotecário(a),  

 

Esta pesquisa faz parte da dissertação do Mestrado em Sistemas de Gestão, que desenvolvo no 

LATEC/UFF, que tem como título “O QUE FAZ VOCÊ FELIZ? UM ESTUDO SOBRE A 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMAÇÃO DE UMA 

IFES”.  Conto com sua valiosa contribuição para respondê-la.Você não será identificado. Suas 

respostas serão analisadas de forma conjunta, garantindo o caráter confidencial e anônimo.  

 

Agradeço antecipadamente sua colaboração.  

Jussara Moore de Figueiredo jussaramoore@hotmail.com  

  

   
Se desejamos saber como as pessoas sentem – qual sua experiência interior, o que lembram,  

como são suas emoções e seus motivos, quais as razões para agir como o fazem – por que não  

perguntar a elas? G.W. ALLPORT 
 

 

POR FAVOR, preencha os dados a seguir. Eles são importantes para a estatística da pesquisa.  
  

 

Nome (opcional): __________________________________________________________ 

 

Sexo:    
(   ) Masculino    (   ) Feminino 

 

Idade: 
(   ) de 18 a 25        (   ) de 26 a 33          (   ) de 34 a 41          (   ) de 42 a 49      

 

(   ) de 50 a 57        (   ) de 58  a  65        (   )  mais de 65 anos 

 

Estado civil: 

(   ) Solteiro     (   ) Casado       (   ) Separado-Divorciado        (   ) Outros 

 

Nível de Escolaridade: 

(   ) Superior      (   ) Especialização      (   ) Mestrado        (   ) Doutorado 

 

Tempo de serviço na UFF: 

(   ) menos de 01 ano       (   ) de 01 a 05           (   ) de 06 a 10           (   ) de 11 a 15       

 

(   ) de 16 a 20                 (   ) de 21 a 25          (   ) de 26 a 30            (   ) mais de 31 anos 

 

 
Você gostaria de participar do grupo de discussão sobre o seu trabalho?   _________________ 
 

Como entro em contato? E-mail _______________________ ou tel. ________________ 

 
 

mailto:jussaramoore@hotmail.com

