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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada em uma agência sul-fluminense do INSS, com 

o intuito de pensar na saúde dos servidores, a partir da atividade efetuada por estes. O objetivo 

é possibilitar a reflexão de como o sentido do trabalho é importante nessa relação e pode 

contribuir para o processo saúde-doença. Esta foi realizada por duas professoras e por duas 

alunas de graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Foram feitas 

algumas etapas ao longo da pesquisa, sendo estas divididas basicamente em: observação e 

conversas sobre o trabalho, a aplicação de um questionário denominado INSATS e Encontros 

Sobre o Trabalho, aonde a questão do sentido do trabalho se mostrou muito presente. Desse 

modo, tudo o que foi observado, com destaque para as próprias falas de um alguns servidores, 

ao serem articuladas aos referenciais teóricos utilizados, possibilitaram o levantamento de 

dados e análises acerca do tema, que puderam nortear o trabalho.  

 

Palavras-chave: Atividade. Processo Saúde-Doença. Sentido do Trabalho. Servidores. INSS. 
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ABSTRACT 

 

 

This work presents a research performed in a South Fluminense INSS agency, with the 

intention to thinking about the serves health, based on the activity performed by them. The 

objective is to enable a reflection about how the sense of work is important in this relationship 

and can contribute to the health-disease process. This was made by two teachers and two 

undergraduate students in Psychology at the Universidade Federal Fluminense (UFF). Were 

made some steps during the research, which were basically divided into: observation and 

conversations about work, the application of a questionnaire called INSATS and Encounters 

About Work, where the question of the sense of work have been very present. In this way, all 

that was observed, especially the statements of a few servers, when have been articulated to 

the theoretical references used, enabled the data collection and reviews about the theme, that 

could guide the work. 

 

Key Words:  Activity. Health-Disease Process. Sense of Work. Serves. INSS. 

 

  



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AE                ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

APS              AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

INSS             INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSATS       INQUÉRITO SAÚDE E TRABALHO EM ATIVIDADES DE SERVIÇO 

MOB            MONITORAMENTO DE BENEFÍCIO 

OI                ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

SIASS         SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR        

                    PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................... 16 

2.1 A ATIVIDADE............................................................................................. 16 

2.2 O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA.............................................................. 17 

2.3 OS SIGNIFICADOS DO TRABALHO AO LONGO DO TEMPO............ 20 

2.4 PODER DE AGIR, GÊNERO E ESTILO.................................................... 21 

2.5 O RECONHECIMENTO ............................................................................. 25 

3 METOLOGIA ............................................................................................. 27 

3.1 A DEMANDA............................................................................................... 27 

3.2 O CAMPO DE PESQUISA.......................................................................... 27 

3.3 A APRESENTAÇÃO DA PESQUISA......................................................... 28 

3.4 OBSERVAÇÃO E CONVERSAS SOBRE O TRABALHO....................... 29 

3.5 INSATS......................................................................................................... 31 

3.6 ENCONTROS SOBRE O TRABALHO...................................................... 33 

3.7 REUNIÃO DE DEVOLUÇÃO.................................................................... 37 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS............................................................... 39 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................... 53 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................... 55 

 ANEXO I - INSATS.................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

O tema em questão foi escolhido a partir de minha participação em um projeto de 

pesquisa realizado sobre o Serviço de Previdência Social, em uma agência na região sul 

fluminense, do qual fiz parte como bolsista. Este me possibilitou uma experiência prática de 

intervenção, onde fui capaz de compreender um pouco da atividade de trabalho dos servidores 

do INSS.   

 A questão da saúde do trabalhador sempre foi de grande interesse em minha vida, 

desde o início de minha formação, pois me instiga a compreender o que é necessário para que 

se possa contribuir nessa área. Tive a experiência de ver um lado não muito positivo em 

relação à psicologia do trabalho, pois ao cursar a disciplina de “Estágio Básico II”, fiz uma 

visita a uma indústria de serviços, na qual pude ter contato com uma psicóloga organizacional 

e esta disse não haver um profissional responsável pela saúde do trabalhador, sendo ela a 

única psicóloga, a qual trabalha em uma lógica que pensa apenas no benefício da organização 

em que está inserida, sem levar em conta a saúde dos trabalhadores que ali estão presentes. 

Isso me fez até ficar um pouco descrente de que seja realmente possível um psicólogo do 

trabalho intervir de forma positiva na saúde do trabalhador, mas a partir do momento em que 

me inseri nesse projeto de pesquisa realizado na Previdência, este acabou me incentivando de 

forma positiva a continuar com minha jornada de interesse em me tornar uma profissional na 

área do trabalho e a conhecer mais a respeito dessa atuação.  

 Outro ponto positivo nessa jornada foram as disciplinas de Psicologia Organizacional 

II e de Clínica da Atividade, que me deram a oportunidade de conhecer autores como Yves 

Clot, Chistophe Dejours e Yves Schwartz, que me introduziram as clínicas do trabalho, me 

possibilitando conhecer conceitos, como “atividade”, “trabalho real” e “trabalho prescrito”, 

permitindo-me assim, compreender uma maneira mais palpável e eficaz de se pensar na 

atuação na área do trabalho. 

 A partir de todos os aspectos em questão e principalmente do projeto de pesquisa 

apontado pude ver que era por esse caminho que eu queria seguir e desse modo ao analisar 

todo o material produzido na pesquisa, percebi que o sentido do trabalho estava muito 
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presente na atividade dos servidores do INSS, pois de acordo com as próprias falas de alguns 

deles essa questão fica mais evidente.  

O trabalho em si é carregado de diversos fatores inerentes a ele. Desse modo, a partir 

de alguns referenciais teóricos utilizados por autores como Clot e Dejours, alguns desses 

fatores são colocados em questão e têm grande importância para compreender o quanto o 

trabalho é complexo e atravessado por uma infinidade de acontecimentos. Além disso, 

devemos levar em consideração tudo que é externo ao meio de trabalho, mas que tem ligação 

direta com o mesmo, como a sociedade, a história, os valores, entre outros pontos. Por isso 

não é tão simples compreender o trabalho e muito menos o sentido do trabalho na vida de 

cada um. Diria até que talvez não seja possível compreender o trabalho como um todo, mas a 

atividade de trabalho. 

 A partir dessas questões, este trabalho tem, portanto, como objetivo geral refletir sobre 

o processo saúde-doença dos servidores de uma agência da região sul-fluminense colocando 

em destaque a questão do sentido que estes atribuem à sua atividade e o efeito que este pode 

acarretar em suas vidas.  Desse modo, ao compreender o que o sentido do trabalho representa 

na vida dos servidores, acredito que poderei encontrar meios de pensar justamente como esse 

fator pode ter efeitos positivos no que diz respeito à saúde e ao mesmo tempo analisar como a 

perda desse sentido pode apontar também para um adoecimento. 

 Através da complexidade apresentada pela atividade dos servidores do INSS da 

agência em análise, a questão do sentido fica mais evidente, pois estes lidam com várias 

questões relevantes. A maioria desses servidores estão apenas aguardando que uma 

gratificação seja incorporada ao salário integral da aposentadoria para que possam aposentar, 

ou seja, é um órgão que aposenta e que ao mesmo tempo não possibilita que estes possam se 

aposentar. Além disso, aparece muito a busca dos servidores pelo reconhecimento na 

atividade em que realizam. Estas foram, portanto, as principais questões que me levaram 

refletir acerca do sentido do trabalho. Assim, pretendo investiga-las a fundo, para 

compreender como os servidores lidam com elas.    

 Para atingir esse objetivo serão utilizados alguns referenciais teóricos que estão 

presentes nas clínicas do trabalho. A questão central é compreender a relação destes com o 

tema em questão. Primeiramente deve-se compreender o processo saúde-doença e para isso 

utilizarei autores como George Canguilhem e sua compreensão acerca do que é saúde. 

Christophe Dejours também possui uma grande contribuição para se compreender este 
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processo, com a Psicodinâmica do Trabalho e a questão do Reconhecimento. Além disso, é 

necessário compreender o significado do trabalho ao longo do tempo e o conceito de 

atividade, que ganha destaque a partir da ergonomia da atividade de Alan Wisner. Outro 

ponto que entra em questão é o Poder de Agir e a questão do Gênero e do Estilo, apresentados 

por Yves Clot, juntamente com outra visão acerca do Reconhecimento.  

 O trabalho será, portanto, dividido em três momentos, onde no Capítulo 1 serão 

discutidos os referenciais teóricos utilizados. O Capítulo 2 apontará a metodologia utilizada 

na realização da pesquisa, que foi dividida em etapas, juntamente com uma breve introdução 

acerca do campo de pesquisa-intervenção, e por fim, no Capitulo 3 será colocada em questão 

a análise do resultados, de tudo o que foi observado ao longo da pesquisa, que está 

relacionado ao tema abordado neste trabalho.  
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

 Para contextualizar o trabalho em questão, serão utilizados alguns referenciais 

teóricos, que nortearam a compreensão em relação ao tema. Para isso é necessário entender o 

conceito de saúde, a relação saúde-doença, o conceito de atividade, o poder de agir, o 

reconhecimento, entre outros, para chegar ao fator principal que é compreender o sentido do 

trabalho e como este afeta a vida dos trabalhadores, neste caso, mais especificamente a vida 

dos servidores do INSS de uma agência sul fluminense, aonde este tema se mostrou tão 

presente.  

 

 

2.1. A ATIVIDADE 

 

 

 Para falar em atividade é importante considerarmos o trabalho real e o trabalho 

prescrito. A ergonomia da atividade é responsável por focar nesses conceitos e desse modo 

coloca em questão uma discussão, a distinção entre a tarefa prescrita e a atividade real. 

Originalmente a tarefa é o que deve ser feito e a atividade, aquilo que se faz, mas é importante 

considerar para além dessa premissa.  

A atividade é uma provação subjetiva mediante a qual o indivíduo se avalia a si 

próprio e aos outros para ter a oportunidade de vir a realizar o que deve ser feito. As 

atividades suspensas, contrariadas ou impedidas – até mesmo as contra-atividades – 

devem ser incluídas na análise (CLOT, 2010, p.104).  

  

Desse modo, segundo Clot (2010), o real da atividade é também aquilo que não se faz, 

o que se tenta fazer, o que se queria ou poderia ter sido feito, o que se pensa ser capaz de 

fazer, o que é feito para evitar se fazer, o que deve ser refeito, assim como o que se faz mesmo 

sem querer. O sujeito nunca vai, portanto, atender apenas ao prescrito, pois cada atividade 

propicia diversas formas de se realizar o trabalho real. Além disso, cada sujeito é capaz de 

realizar de maneiras distintas uma mesma atividade.  Assim, a atividade coloca o sujeito em 

conflito, de modo que este não fique passivo e que consequentemente possa aflorar sua 

criatividade a favor da manutenção de sua saúde. 

(...) não existe, de um lado, a prescrição social e, do outro, a atividade real; de um 

lado, a tarefa e, do outro, a atividade; ou ainda, de um lado, a organização do 

trabalho e, do outro, a atividade do sujeito. Existe, entre a organização do trabalho e 

o próprio sujeito, um trabalho de reorganização da tarefa pelos coletivos 
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profissionais, uma recriação da organização do trabalho pelo trabalho de 

organização do coletivo. (CLOT, 2010, p.119).  

 

 Trabalhar bem é, portanto, cometer infrações à norma, à regra, ao prescrito, é assumir 

riscos, inclusive, de ser punido. Segundo Clot (2013) quando as coisas têm relação entre elas 

independente do sujeito, este se limita apenas à sobrevivência no ambiente de trabalho e isso 

acaba limitando a atividade, pois o sujeito não está adequado a viver em um contexto pronto, 

mas é capaz de criar novos contextos para viver. Por isso o sujeito transforma a atividade 

prescrita para que possa dar conta do real, que é complexo e possui diversos obstáculos. Se o 

sujeito não ultrapassa a barreira do prescrito ele paralisa/adoece. Desse modo, é importante 

que se crie estratégias para lidar com os imprevistos e assim buscar a saúde, ou seja, trabalhar 

de forma saudável.  

 A finalidade do trabalho é exterior ao homem tomado enquanto indivíduo isolado: a 

atividade de trabalho é de cara social, ela permite a cada um se produzir como ser social. 

(DURAFFOURG, 2010, p.68). Desse modo, o sujeito se reconhece através de sua atividade e 

segundo Duraffourg (2010) este tem uma forma particular de agir, através de um caráter 

pessoal e socializado. Pois a atividade é pessoal por conta da singularidade e socializada, por 

conta do ofício em questão. Assim, além de considerarmos o real e o prescrito da atividade, é 

importante considerar a subjetividade do sujeito ao realizar sua atividade.  

 

 

2.2. O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

 

 

A saúde é, precisa e principalmente, no homem, uma certa latitude, um certo jogo 

das normas de vida e do comportamento. O que a caracteriza é a capacidade de 

tolerar variações das normas para as quais apenas a estabilidade das situações e 

meio, aparentemente garantida e, de fato, sempre necessariamente precária, confere 

um valor enganador de normal definitivo. O homem só é verdadeiramente são 

quando é capaz de muitas normas, quando ele é mais do que normal. A medida da 

saúde é uma certa capacidade de superar crises orgânicas para instaurar uma nova 

ordem fisiológica diferente da antiga. Sem intenção de brincadeiras, a saúde é o luxo 

de poder cair doente e de se levantar. Toda doença é, ao contrário, a redução do 

poder de superar outras. (CANGUILHEM, 2012, p.183). 

 

 A partir dessa citação apresentada por Canguilhem (2012), compreendemos o conceito 

de saúde para iniciar uma discussão sobre o processo saúde-doença no trabalho. Estar 

saudável se baseia na possibilidade de superar as normas, reinventá-las, criar novas formas de 

superar os obstáculos. Pensando na atividade, pode-se, portanto, considerar que o sujeito deve 
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enfrentar os riscos, os conflitos e obstáculos, ou seja, a norma, para que possa encontrar a 

saúde e assim ser capaz de lidar com sua atividade, pois o sujeito adoece, quando aceita 

apenas uma norma. O que define a saúde é, de determinado ponto de vista, a possibilidade de 

viver sem defesas, ao superá-las no momento em que elas se tornam normas de vida 

restritivas. (CLOT, 2010, p.111). 

Segundo Canguilhem (2012) o patológico não está apenas no biológico, pois o ser 

humano lida com vários fatores, como o trabalho, a cultura, a história, por exemplo, e estes 

afetam o meio de vida com o qual este tem de lidar e que podem afetar diretamente a saúde 

psíquica do sujeito. O estado de saúde é ser capaz de ficar doente e restabelecer-se, ou seja, 

um luxo biológico. (CLOT, 2010, p.109). Acerca disso também é importante considerar que a 

saúde está relacionada ao poder de ação e desse modo, é importante considerar o outro e a 

forma como o sujeito lida com este ao realizar sua atividade. Isso está, portanto, totalmente 

ligado ao modo com o qual o sujeito é capaz de lidar com as questões relacionadas à saúde no 

meio de trabalho. 

Para pensar o processo saúde-doença no trabalho, é importante considerar também 

algumas questões apontadas por Dejours (2004). Este considera que as organizações de um 

modo geral, são desestabilizadoras da saúde, mas por trás da subjetividade do indivíduo ao 

contribuir no meio de trabalho, há uma busca de identidade e este espera que sua contribuição 

gere uma retribuição de sentido para si. Portanto, através da criatividade este pode buscar no 

sofrimento, uma forma de prazer no ambiente de trabalho. Trabalhar é estar em confronto 

com o real e, portanto, utilizar o conhecimento para realizar maneiras distintas de saber-fazer. 

Este confronto, por sua vez, gera um sofrimento, que quando é seguido por uma repetição, 

pelos mesmos fracassos de forma constante, pode comprometer a saúde, levando ao 

patológico. Já quando este sofrimento se desloca para estratégias, para a criatividade, este 

pode se encaminhar para o prazer e consequentemente para a saúde. 

O sujeito em sua relação com o trabalho, espera da organização do trabalho que ela 

lhe ofereça uma possibilidade de contribuir para o seu aperfeiçoamento e não, como 

se diz frequentemente, que a organização do trabalho lhe dê exclusivamente uma 

retribuição, seja ela o pagamento de seu sofrimento e da falta de sentido que é para 

sua situação subjetiva. (DEJOURS, 2004, p. 402). 

 A partir disso, Dejours (2004) fala de uma inteligência da prática, que segundo ele, é 

produzida a partir do trabalho. Quando essa inteligência não é contrariada ou combatida, se 

encontra o prazer no trabalho garantindo a saúde. Desse modo, pode-se considerar a relação 

do trabalho como uma realização de si, na qual se pode construir uma identidade. A partir do 
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momento em que a criatividade no meio de trabalho é barrada, isto acarreta em um sofrimento 

contínuo. 

 De acordo com Dejours (2004), há uma dinâmica do trabalho aonde atuam o sujeito, o 

real e o outro e considera alguns fatores que contribuem para a busca da saúde no meio de 

trabalho.  Segundo este, quanto mais informal é o trabalho, mais o trabalhador pode participar 

do mesmo e isso aponta para uma melhora no ambiente de trabalho. É necessário também que 

os níveis hierárquicos sejam igualitários, respeitando a diferença de gênero. O 

reconhecimento é outro fator de total importância em uma instituição, além das “estratégias 

defensivas”, que podem ser tanto individuais, quanto coletivas. Estas são estratégias 

inconscientes encontradas pelo sujeito para lidar com o trabalho, de modo, que este possa 

garantir seu equilíbrio psíquico. A segurança no ambiente de trabalho é outro fator de total 

importância. O engajamento no trabalho se dá, segundo Dejours, a partir de um binômio 

contribuição/retribuição, onde essa retribuição pode ser de ordem material, ou por gratidão, 

onde ambas demonstram uma forma de reconhecimento do trabalho realizado. O desafio é 

juntar dois objetivos, que são: de um lado a eficiência do trabalho, mensurado em quantidade 

e qualidade de produtos e serviços, e, de outro, a realização de si mesmo. (DEJOURS, 2004, 

p. 443).  

Nenhuma situação de trabalho é redutível a objetivos meramente utilitários, uma vez 

que para trabalhar, é necessário também viver junto, e ainda porque todo trabalho 

engaja o corpo, a inteligência, as intuições, o ser humano no que ele tem de mais 

íntimo. A questão é, assim, conhecer o sentido ou a falta de sentido do trabalho e, no 

caso falta de sentido, a possibilidade de uma doença mental ou somática tornar-se 

muito elevada. (DEJOURS, 2004, p. 443). 

 Para pensar no sentido do trabalho, é importante destacar algumas questões como a 

relação da vida pessoal com a vida no trabalho, pois ambas são indissociáveis. Deste modo o 

indivíduo é afetado por questões sociais, culturais e valorativas que podem interferir no 

sentido que o trabalho pode representar na vida do mesmo. Segundo Clot (2007), nem todo o 

sofrimento presente no meio de trabalho, é propriamente causado pelo trabalho. O sentido do 

trabalho não está no trabalho, visto que o comportamento num domínio de vida é regulado 

pela significação que o sujeito lhe atribui em outros domínios da vida. (MALRIEU, 1979 

apud CLOT, 2007).  
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2.3. OS SIGNIFICADOS DO TRABALHO AO LONGO DO TEMPO 

 

 

 O trabalho passou por diversas mudanças ao longo do tempo, tanto em sua 

organização, quanto no seu significado, por conta disso, o sentido do trabalho também passou 

por mudanças consideráveis. Segundo Araújo et al. (2007) o trabalho pode gerar prazer, 

transformação e realização, ao mesmo tempo que pode acarretar no desprazer, e 

consequentemente no sofrimento.  

 Segundo Schwartz apud Borges (2006) há três momentos de “nascimento” do trabalho 

ao longo do tempo. O primeiro momento se deu acerca de 2.500.000 anos, no período 

paleolítico, onde surgem as sociedades agrícolas e o homem produz suas primeiras 

ferramentas e métodos para lidar com o trabalho. O homem transforma o significado do seu 

meio, redefinindo o que é “ser vivente”. (Borges, 2006, p. 82). O segundo momento ocorreu 

há 8000 anos a.C., caracterizando o período neolítico, que deu origem as primeiras sociedades 

de produção, que passam a criar as cidades, uma relação de seleção com os materiais da 

natureza e desse modo o trabalho passa a fazer parte da vida social e coletiva. Porém, vale 

destacar que - a ideia de acumulação ou de produção superior à necessária para suprir as 

necessidades, destinada à venda ou ao lucro, neste momento da história é totalmente 

inconcebível. (Borges, 2006, p. 83). Por fim considera o terceiro momento como o surgimento 

do regime de assalariamento, que vem acompanhado da venda da “força de trabalho” em troca 

do dinheiro. O conceito de trabalho se reduz e, pela primeira vez na história, separa-se o que é 

trabalho do que não é trabalho. (Borges, 2006, p. 83). A partir disso o conceito de trabalho 

passa por divergências, pois na atualidade costuma-se considerar de maneira equivocada o 

trabalho apenas no seu termo formal, ligado a remuneração.  

 Segundo Borges (2006) alguns ergonomistas da atividade apontam diferentes 

significados para o trabalho, se atendo ao conceito de atividade.  

Teiger (1993), propõe o entendimento do trabalho como uma atividade finalizada, 

realizada de maneira individual ou coletiva num tempo dado (...) situada num 

contexto compreendido pelos aspectos material organizacional e de relações sociais. 

(...) Durafourg (2003) afirma que trabalhar é gerir defasagens continuamente 

renovadas. (...) Para Schwartz (...) trabalhar é gerir a dialética das dramáticas do uso 

de si (...), ou seja, a maneira singular pela qual os homens e as mulheres fazem uso 

deles próprios em função de si mesmos e daquilo que os outros lhes 

propõem/impõem. (BORGES, 2006, p. 84-85).  

.      
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Segundo Araújo et al. (2007) os sentidos do trabalho mudam de acordo com época, 

com a cultura, com os valores, com a sociedade, com a história, que também é capaz de 

mudar a percepção do homem em relação ao mundo e consequentemente proporciona 

diferentes maneiras de se pensar o trabalho. Mas podemos pensar que o trabalho também 

muda seu significado por conta das diferentes perspectivas que existem acerca do que é o 

trabalho. Por isso nesta monografia destaca-se o trabalho na perspectiva da atividade.  

 

 

2.4.  PODER DE AGIR, GÊNERO E ESTILO 

 

 

O conceito de poder de agir diz respeito à atividade. A tarefa por si só, não é 

suficiente. Até mesmo sob coação externa, o poder de agir se desenvolve ou se 

atrofia na “caixa preta” da atividade de trabalho. Ele avalia o raio de ação efetivo do 

sujeito ou dos outros sujeitos em sua esfera profissional habitual, o que se pode 

também designar por irradiação da atividade, seu poder de recriação. (CLOT, 2010, 

p. 15).  

 O poder de agir, apontado por Clot (2010), tem características semelhantes à 

psicodinâmica de Dejours (2004), por mais que esses autores encontrem algumas divergências 

entre si, pois assim como Dejours (2004) aponta que o sofrimento pode se encaminhar para o 

prazer ou para o adoecimento, Clot (2010) considera que o sofrimento pode se encaminhar 

para uma subjetividade ampliada, aumentando o poder de agir, ou encaminhar para a 

paralisação do sujeito, que resulta na perda do poder de agir.   

Por definição, o poder de agir da atividade sobre o contexto de trabalho é, portanto, 

intrinsecamente social quanto a seus recursos de inovação. Ele assume, quando pode 

desenvolver-se, uma responsabilidade coletiva e técnicas de ação que garantem uma 

capacidade real de escolha para os sujeitos e para os coletivos. Isso é o que, sem 

dúvida, aproxima o poder de agir (...), daquilo que a literatura designa 

frequentemente, por agência. (CLOT, 2010, p.35). 

 Desse modo Clot (2010) considera a partir do conceito de personalização, que o 

indivíduo pode assim, se reinventar em sua tarefa de trabalho. Esta capacidade do sujeito de 

se reinventar, se desfazendo tanto de suas atividades quanto da atividade dos outros, ou seja, 

de transformar aquilo que está prescrito é, portanto, necessária para o poder de agir. Este 

poder de agir também pode ser quebrado a partir do momento em que apresenta riscos para 

sua saúde.  
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O poder de agir é heterogêneo. Pode-se dizer que ele aumenta ou diminui em função 

da alternância funcional entre o sentido e a eficiência da ação em que se opera o 

dinamismo da atividade, ou seja, sua eficácia. Esta por sua vez, não é somente o 

alvo dos objetivos perseguidos, mas também a descoberta de novas metas. Assim, é, 

também a criatividade. (CLOT, 2010, p. 15). 

 Segundo Clot (2007) a tarefa é aquilo que deve ser feito, o prescrito, e a atividade 

aquilo que de fato se faz. O sujeito se dirige ao trabalho com suas “pré-ocupações” e é “sobre-

ocupado” pela atividade do outro e isso acarreta com que este se dedique à sua função, mesmo 

que a contragosto. Clot (2010) também considera que a atividade é regida pela cognição e 

pela emoção e o sentido desta muda de acordo com que a emoção e cognição agem no sujeito. 

As emoções positivas ou negativas experimentadas dependem do sentido que os operadores 

conferem à pressão emocional que devem assumir ao desempenhar sua tarefa. (ZAPF apud 

CLOT, 2010, p.5). As emoções e as cognições podem ser, portanto, um meio para o 

desenvolvimento.  

O trabalho perde seu sentido – quando o perde – não em virtude da concorrência que 

a partir dali lhe fariam as atividades fora do trabalho no terreno dos valores, mas 

pela razão estritamente inversa: quando ele permite mais a realização das metas 

vitais e dos valores que o sujeito extrai de todos os domínios da vida em que sua 

existência está envolvida, inclusive o trabalho. (CLOT, 2007, p.72). 

 O trabalho deve considerar outra história que está além das preocupações pessoais e 

ocupações sociais. Esta é a uma história coletiva, que se pode denominar como patrimônio e é 

formada pelos gêneros sociais, aonde cada sujeito pode contribuir, e aonde possa sair de si, ao 

mesmo tempo. É, portanto, um contexto criado em conjunto. A partir disso, é importante, 

considerar que - o trabalho, a atividade mais humana que existe, é fundamental na construção 

do valor que cada um atribui a si mesmo. (CLOT, 2007, p.76).  

 Para falar em gênero profissional, Clot (2010) aponta um coletivo que enfrenta os 

problemas presentes na organização de trabalho. Existe uma estruturação do comportamento 

em planos individuais orgânicos, organicamente reunidos na consciência coletiva. (CLOT, 

2010, p. 88). Segundo este a perda da postura simbólica e coletiva da ação individual, 

proporciona muitas experiências penosas no meio de trabalho. Desse modo, há uma história 

coletiva que faz com que as estratégias individuais possam acontecer ou não. Essas estratégias 

são os recursos para se estabelecer relações com a tarefa, com os colegas de trabalho, com a 

hierarquia e com a própria organização. Se esses recursos se esgotam – como é o caso, de 

forma demasiado frequente, atualmente -, então, a vida psicológica de trabalho se encontra 

gravemente “reduzida”. (CLOT, 2010, p. 89).  
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Designa-se por gênero justamente o “não sei o quê” que orienta a ação e que, por 

permanecer frequentemente implícito, oferece a cada um a possibilidade de “se 

segurar”, em todos os sentidos da expressão. Esse conceito de gênero procura extrair 

algumas consequências da experiência dos grupos homogêneos. (CLOT, 2010, p. 

89).  

 Ao falar em grupo homogêneo, Clot (2010), considera que este só é homogêneo, se 

conseguir conservar sua heterogeneidade. Assim, o gênero coloca uma função psicológica 

para cada trabalhador para que este possa agir da melhor maneira nas situações de trabalho. 

Este deve sempre passar por uma manutenção e depende das criações estilísticas de cada um. 

Desse modo, “o acabamento do gênero se opera nos estilos de cada um.” (Clot, 2010, p. 92).  

 O estilo pode, portanto, ser definido como uma metamorfose do gênero em curso de 

ação, uma repetição, que vai além da repetição. (CLOT, 2010, p. 93). Assim, o estilo mostra 

ao gênero seu modo de ser. O estilo individual é, antes de mais nada, a transformação dos 

gêneros na história real das atividades no momento de agir em função das circunstâncias. 

(CLOT, 2010,p. 126). As contribuições estilísticas são, portanto, importantes para manter o 

patrimônio no meio de trabalho, ou seja, a história construída coletivamente. 

O estilo é, igualmente, a distância que um profissional interpõe entre sua ação e sua 

própria história, quando ele a adapta e retoca, colocando-se à margem dela por um 

movimento, uma oscilação, aí, às vezes, também rítmica – consistindo em afastar 

dela, em solidarizar-se e confundir-se com ela, assim como em desembaraçar-se 

dela, de acordo com as contínuas modificações de perspectivas que podem ser 

consideradas, igualmente como criações estilísticas. (CLOT, 2010, p. 128).    

 Assim, segundo Clot (2010) o estilo coloca em questão o sujeito e a relação entre sua 

memória pessoal/singular e transpessoal/social e permitindo que o sujeito possa superar sua 

atividade, enriquecendo tanto seu contato consigo mesmo, quanto seus contatos sociais.  

Pode-se considerar que é o emperramento da dinâmica das relações entre estilos e 

gêneros que está na origem das situações patogênicas de trabalho. Porque, então, o 

desenvolvimento dos sujeitos é que se encontra “em suspenso” [“mis em 

souffrance”] por amputação do poder de agir. (CLOT, 2010, p. 130).   

 Segundo Wallon apud Clot (2007), a ação do trabalho relacionada à tarefa prescrita 

não tem valor por si só, mas quando relacionada às outras atividades do sujeito e 

principalmente em relação à atividade do outro dando à mesma um caráter simbólico e 

coletivo. Desse modo, o trabalho se dá por um grupo de pessoas que estão relacionadas entre 

si, aonde cada um possui uma função nesse conjunto. Portanto, além do sujeito estar 

atravessado por seus valores, pela cultura e pelo social, está também atravessado pelo outro, 

no meio de trabalho, interferindo em seu modo de agir justamente em função desse outro.   
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 Clot (2007) aponta também a questão do real da atividade, aonde considera que este se 

dá na realização da ação, que encontra diversos obstáculos para seu desenvolvimento. Esta 

atividade é dirigida, pois não existe atividade sem o sujeito e é sempre dirigida ao outro. A 

tarefa é o que se tem que fazer e a atividade, o que é feito de fato. O real da atividade é 

também aquilo que se deixa de fazer, os fracassos, aquilo que se queria fazer e não o fez, o 

que se pensa em fazer etc. Segundo Clot (2007) a atividade é, portanto, uma prova subjetiva 

onde cada sujeito enfrenta a si e ao outro para realizar o que deve ser feito, por isso é 

importante considerar as atividades impedidas, contrariadas e as contra-atividades. Privada do 

sentido e do não-sentido que lhe conferem seus conflitos, a atividade é demasiado amorfa. 

(CLOT, 2007, p.116). Conforme Vygotsky, Clot (2007) também considera que a atividade 

pode ter seu sentido modificado, sem que se modifique a situação. Desse modo, a tarefa pode 

ser reconfigurada. Considera, portanto, que o sentido da ação pode ser renovado através de 

uma re-mobilização do sujeito.  

O sentido da ação de modo algum está contido em potência nas palavras, nos 

conceitos, nos instrumentos ou nas regras: O sentido é gerado não pela significação, 

mas pela vida, ou seja, pela série de relações e conflitos entre objetivos e 

motivações. Assim, o objeto da ação encontra-se subjetivizado pelo que é vital para 

o sujeito antes de qualquer apropriação especificamente cognitiva. (CLOT, 2007, 

p.121). 

 Assim, a ação surge a partir das relações de troca na atividade e que levam o sujeito a 

agir até mesmo contra sua vontade, por isso ao exercer a atividade o sujeito busca o que 

Bourgeois apud Clot (2007) define como um sentido do dever e do bom trabalho. Para 

compreender a ação é necessário se considerar também os mecanismos sociais e psicológicos 

que movem o sujeito, pois esses fatores traduzem a forma como a ação será conduzida pelo 

mesmo. A partir desses fatores pode-se considerar que - a atividade de trabalho desmobilizada 

é invalidada por outros objetos de pensamento, por outros móveis de deliberação interiores do 

sujeito com os outros e consigo mesmo. (CLOT, 2007, p.172). Desse modo, quando uma ação 

é contrariada e se perde a capacidade de agir, de poder-fazer, o sofrimento aparece. Quando se 

perde o poder de agir, surge um sentimento de impotência que pode acarretar, portanto, em 

uma psicopatologia. O sentido da atividade realizada é a relação de valor que o sujeito 

instaura entre essa ação e as outras ações possíveis para ele. (CLOT, 2010, p. 10).  
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2.5. O RECONHECIMENTO 

 

 

 Para pensar no sentido do trabalho também é importante considerar o conceito de 

Reconhecimento. Segundo Dejours (2009), o reconhecimento funciona como parte da 

realização do “eu” no meio social. Este utiliza, portanto, o pensamento de Sigaut (1990), em 

relação ao reconhecimento na psicodinâmica do trabalho. Este considera que um sujeito 

desvinculado do real e do reconhecimento do outro, entra em um estado de solidão da loucura, 

levando a uma “alienação mental” e um sujeito vinculado ao real a partir de seu trabalho, mas 

ainda assim sem o reconhecimento do outro, passa por solidão alienante, que seria então, uma 

“alienação social”. A dinâmica do reconhecimento do trabalho permite, de modo singular, 

compreender como graças ao trabalho, alguns sujeitos logram estabilizar sua identidade e 

conjurar, às vezes ao longo da vida, o risco de doença mental e somática. (DEJOURS, 2009, 

p. 64).  

O trabalho, antes de tudo, é atravessado e estruturado pelas relações sociais de 

dominação que pesam sobre a subjetividade dos homens e mulheres que trabalham. 

A expressão de opiniões divergentes sobre o trabalho contribui para revelar as 

divisões técnica, sexual e moral do trabalho que vão ter consequências sobre a 

dinâmica do reconhecimento. (DEJOURS, 2009, p. 65).  

Na psicodinâmica do trabalho há, portanto, uma dinâmica do reconhecimento, que se 

dá a partir de duas formas, sendo a primeira o julgamento de utilidade (técnica social ou 

econômica), que considera o reconhecimento por parte da hierarquia e do cliente, e a segunda 

considera o julgamento de beleza, referente à qualidade do trabalho realizado, que se dá 

através dos próprios colegas de trabalho, ou seja, dos pares.  

A validação do trabalho pelo reconhecimento conferido pelos outros contribui de 

maneira considerável para a construção do sentido do trabalho. Sem 

reconhecimento, o sofrimento gerado pelo encontro com o trabalho segue, com 

efeito, desprovido de significação. (DEJOURS, 2009, p. 65). 

 Clot (2006), também considera o conceito de reconhecimento, mas a partir de uma 

perspectiva distinta. Para ele o trabalho é triplamente dirigido: a si mesmo, ao outro e ao 

objeto e, portanto, o reconhecimento se dá a partir dessa instância. Mas para compreender o 

reconhecimento na visão de Clot, primeiramente devemos compreender o conceito de ofício, 

que consiste em - uma discordância criativa – ou destrutiva – entre as quatro instâncias em 

conflito de uma arquitetura fundamentalmente social que pode adquirir uma função psíquica 

interna (CLOT, 2013, p. 6). Essas instâncias são pessoal, interpessoal, transpessoal e 
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impessoal. Sendo assim, as instâncias pessoal e interpessoal são de cunho singular; a 

transpessoal está relacionada ao gênero, ou seja, a história coletiva do meio de trabalho e a 

impessoal, consiste na tarefa prescrita. Considera-se, portanto, o reconhecimento acerca do 

ofício que é construído através do gênero profissional, que consiste na história que já existe 

além do sujeito, interseção entre passado e presente, e que nela o sujeito pode inserir parte 

dele. Faz parte, assim, do patrimônio presente no meio de trabalho, formado coletivamente. 

Quando o gênero profissional – designamos, assim, a memória coletiva - é 

maltratado, os trabalhadores deixam de se reconhecer naquilo que fazem. Sua 

atividade é desestabilizada. E é antes de tudo, nesse ponto que tem origem um 

desejo de reconhecimento sem fundo, deslocado para hierarquias que lhe atribuem o 

destino dos “reconhecimentos falseados” tão sobejamente conhecidos. (CLOT, 

2010, p. 287). 

 Desse modo, quando o sujeito deixa de reconhecer seu ofício, este perde a função 

psicológica interna de interlocutor, se perdendo em sua atividade. Por isso acaba demandando 

um reconhecimento, e na maior parte das vezes pela hierarquia. Alguns esperam tudo da 

empresa, que se torna algo como uma grande família, onde tudo vira um jogo afetivo. (CLOT, 

2013, p.1).  

 Portanto, Clot (2010) considera que estar em atividade consiste em se sentir bem, 

aonde impera o poder de agir. Sem esse poder de agir, a atividade se torna insuportável.  A 

saúde do sujeito está, portanto, inteiramente ligada com esse poder de agir e com sua 

subjetividade, em relação ao que ele gostaria de fazer, o que fez, o que poderia ter feito, etc. É 

a partir dessas diferentes instâncias ao realizar sua atividade, que o sujeito se reconhece. 

 Além dos fatores apontados, vale destacar que a falta de reconhecimento é gerada na 

maioria das vezes pela própria instituição de trabalho. Segundo Franco et al. (2010) muitas 

instituições ignoram a psicologia do trabalho e o processo de aprendizagem do trabalhador, 

deixando de lado a possibilidade da construção de identidade profissional do mesmo, 

acarretando desse modo na perda do sentido do trabalho. 
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3 - METODOLOGIA 

 

 

3.1. A DEMANDA 

 

 

 Este trabalho aconteceu a partir de um projeto de pesquisa realizado em uma agência 

sul-fluminense do INSS, que surgiu através de uma demanda do próprio INSS vinculado ao 

SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal), pois estavam 

observando um elevado número de afastamentos por conta de doenças tanto de cunho físico 

quanto psíquico. A partir disso foi solicitada a participação de psicólogos da Universidade 

Federal Fluminense para a observação acerca do que poderia estar ocasionando estes 

afastamentos. Como uma das instalações do SIASS se encontra na UFF campus Aterrado, que 

oferece graduação em Psicologia, pensou-se em fazer um vínculo com o curso de Psicologia, 

e por isso pensou-se em outra possibilidade de pesquisa, de fator quantitativo-qualitativo, para 

se ater a saúde do trabalhador.  

A partir disso, foi elaborado um projeto de pesquisa que tem como título “Saúde e 

trabalho em serviços: diálogos com trabalhadores de agências do INSS no sul do estado do 

Rio de Janeiro”. O objetivo era identificar os fatores de risco à saúde dos trabalhadores, as 

interações existentes entre eles, além de analisar as condições de trabalho, o conteúdo de 

trabalho e sua organização, a partir da perspectiva das clínicas do trabalho, para desse modo 

promover melhorias nas situações de trabalho e potencializar a autonomia dos próprios 

trabalhadores, no sentido de promover mudanças no meio de trabalho, principalmente quando 

são capazes de elaborar estratégias coletivas.   

  

 

3.2. O CAMPO DE PESQUISA 
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O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um órgão de previdência social do 

governo, que possui a função de conceder direitos aos segurados e funciona como uma 

autarquia. A região sul fluminense aonde a pesquisa foi realizada, conta com doze APS 

(Agências da Previdência Social).  

O funcionamento do INSS se dá a partir de um sistema de contribuição. Assim, 

quando um trabalhador contribuinte não se encontra mais em condições de trabalho, seja por 

invalidez, doença, maternidade, idade avançada, desemprego, morte, reclusão, ou qualquer 

outro fator, a renda da previdência substitui a renda do trabalho. Portanto, aquele que 

contribui para o INSS garante proteção social para si e para a família.  

 O objetivo principal do INSS é o de reconhecer direitos e construir cidadania, sendo 

assim uma previdência solidária. Desse modo, todo trabalhador, exceto servidores públicos, 

têm como dever contribuir com a previdência. Os cargos do INSS são divididos basicamente 

em técnico, analista, médico perito e assistente social. Ao técnico se exige apenas o 2º grau, 

enquanto o analista deve ter o ensino superior. Porém, na atual realidade do INSS, o técnico 

também acaba fazendo o serviço de analista. 

 O serviço é basicamente induzido pelo cumprimento de metas. Há um controle direto 

do diretor e de todas as bases do INSS, que monitoram esse processo por um sistema. Essas 

metas devem ser cumpridas por aqueles que estão no atendimento direto, que pode ser 

realizado por agendamento ou não.  

 

 

3.3. A APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

  

 

Para dar início à pesquisa fizemos algumas reuniões prévias para acordar como esta 

prosseguiria. Primeiramente fizemos uma reunião com a gerência executiva, juntamente com 

um médico do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público 

Federal), que eram os principais interessados na realização da pesquisa e que nos 

demandaram por conta do grande número de afastamentos dos servidores por doenças, 
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principalmente de cunho psíquico. Nessa reunião estes nos apontaram o que queriam de nós e 

em contraponto nós apresentamos nossa proposta para entrarmos em um acordo. Após o 

acordo ser estabelecido, estes nos apontaram a agência com um número maior de 

afastamentos para que pudéssemos iniciar a pesquisa. Com a análise entre o período de um 

ano realizado por um médico do SIASS, esta contava, com um número de 37 afastamentos, 

com o total de 1408 dias, totalizando 12 servidores, considerando que a agência em questão 

contava no momento da pesquisa com 23 servidores.  

A partir do que foi discutido na primeira reunião, fizemos outra reunião, agora com o 

gerente da agência que nos foi apontada para verificar a possibilidade da realização da 

pesquisa. Este nos recebeu muito bem, juntamente com o gerente de benefício e nos abriu um 

espaço em uma reunião mensal que acontece na agência para que pudéssemos apresentar o 

projeto para os demais servidores. 

Na terceira e última reunião, na qual tivemos esse espaço, finalmente pudemos 

apresentar a proposta da pesquisa aos servidores. Foi colocado o objetivo geral, os aspectos 

que iríamos analisar, os princípios, os procedimentos, os recursos metodológicos e as 

contribuições da pesquisa, além de deixarmos claro a respeito do consentimento dos 

servidores acerca desta. Assim, eles puderam ter uma ideia sobre o que se tratava a pesquisa e 

ficaram cientes de que duas alunas de graduação em psicologia da UFF começariam a 

frequentar a agência para observar o trabalho deles e conversar um pouco sobre o trabalho que 

eles realizam, se estes nos permitissem. Também deixamos claro que eles poderiam tirar 

qualquer dúvida conosco. Este foi desse modo, o ponto de partida para darmos início às etapas 

da pesquisa.  

 

 

3.4. OBSERVAÇÃO E CONVERSAS SOBRE O TRABALHO 

 

 

 A primeira etapa da pesquisa consistiu na observação do trabalho dos servidores, 

seguida de conversas e entrevistas informais, aonde estes falavam um pouco de como é o 

trabalho no INSS, o que eles fazem e como lidam com o mesmo. Os servidores foram bem 
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receptivos, e nos possibilitaram observar alguns atendimentos ao público e tivemos a 

oportunidade de conhecer alguns sistemas do INSS e como estes funcionam. Nessa etapa 

conhecemos um pouco do serviço prestado na previdência e os diferentes setores de 

atendimento.    

Os servidores, de um modo geral, contam uma carga horária de trabalho de 6 horas por 

dia, com exceção da gerência e dos supervisores que trabalham 8 horas por dia. O horário 

normal seria de 8 horas por dia, a todos os servidores, mas as agências sul fluminense têm um 

acordo relacionado a metas. Quando as metas da agência são cumpridas devidamente, os 

servidores garantem as 6 horas de trabalho, mas quando as metas não são cumpridas, todos os 

servidores da agência, voltam a trabalhar 8 horas por dia, até que as metas sejam cumpridas 

novamente e possa haver uma nova renegociação.  

Os cargos do INSS são basicamente divididos em técnico e analista, porém a maioria 

faz serviço de técnico. Já os setores de atendimento são divididos em AE (Atendimento 

Especializado), OI (Orientação e Informação), Atendimento Expresso, Retaguarda e MOB 

(Monitoramento de Benefício), que são os serviços internos, além do Arquivo. Há também o 

serviço de perícia médica, que se difere dos demais setores, por ser uma realidade distinta da 

atividade realizada pelos servidores em geral.    

  O AE é responsável pelo processo de aposentadoria, pensão maternidade, serviços 

mais complexos e que demandam mais tempo e só se dão através de agendamentos. O OI 

(Orientação e Informação) é o setor responsável por consultar pensão alimentícia, renovar 

carnês atrasados, fazer procurações, inclusão de PL de representante legal, consultar 

empréstimos consignados, etc. O Atendimento Expresso possui os serviços mais rápidos, que 

não são agendados, como tirar extrato de INSS e fazer consulta. A Retaguarda é responsável 

por responder ofícios, detectar contribuições erradas, fazer cancelamento de empréstimos 

bancários, fazer recepção de denúncias, controlar o ponto dos servidores, solicitar material, 

fazer prestação de contas, responder ouvidoria, etc. O MOB (Monitoramento de Benefício) é 

o setor responsável pelas denúncias através do telefone ou pessoalmente, pela análise das 

irregularidades que vêm de Brasília, por fazer protocolos e cartas, justificação administrativa, 

pensão por morte, trazer testemunhas quando as provas não são suficientes, analisar fraudes 

de um modo geral etc. No arquivo se fazem os protocolos, e se arquiva e desarquiva os 

documentos. Já a perícia médica é responsável pela avaliação técnica do segurado, devendo se 

observar o auxílio doença, a dimensão do dano e o potencial laborativo. 
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 Esta etapa foi muito importante para nos introduzir na realidade da previdência e nos 

possibilitou um primeiro contato com os servidores. Foi nessa mesma etapa que pudemos nos 

aproximar dos servidores, ganhando sua confiança e foi quando pudemos coletar informações 

para que pudéssemos de fato conhecer um pouco de sua atividade. Conversamos e/ou 

observamos a maioria dos servidores da agência em questão. 

 As visitas foram realizadas em um período de aproximadamente um mês para que os 

servidores pudessem ter uma noção do que estávamos fazendo ali, se acostumarem com a 

nossa presença constante na agência e se familiarizarem conosco para que pudéssemos dar o 

próximo passo, que seria a aplicação do INSATS.  

 

 

3.5. INSATS  

 

 

O INSATS (Inquérito Saúde e Trabalho em Atividades de Serviço), que foi o 

instrumento utilizado na segunda etapa da pesquisa, foi adaptado para o Brasil pela Fiocruz 

pelas pesquisadoras Jussara Brito, Luciana Gomes e Simone Santos Oliveira, do original 

INSAT, um instrumento criado em Portugal no ano de 2007. Utilizamos sua versão mais 

recente até o momento de sua aplicação (versão de 2015). Este instrumento está focado em 

fatores relacionados à saúde do trabalhador, considerando também o ambiente de trabalho e as 

relações entre os trabalhadores. Este tem um aspecto quantitativo-qualitativo, mas foi 

utilizado apenas de forma qualitativa, pois foram levados em consideração os dados 

predominantes que apareceram na aplicação.  

O Inquérito INSAT tem como objectivo estudar as consequências do trabalho e das 

condições de trabalho, actuais e passadas, ao nível da saúde e do bem-estar. Trata-se 

de um inquérito do tipo epidemiológico, que pretende neste momento caracterizar, 

através de uma amostra sectorial significativa, os principais riscos profissionais de 

alguns sectores de actividade e compreender a influência que os constrangimentos 

de trabalho têm na saúde do trabalhador. (BARROS-DUARTE et al, 2007, p.57). 

 

Os itens apresentados no INSATS são divididos em cinco categorias, sendo estas: 1. 

Identificação Geral, com dados pessoais e do local de trabalho (estes não possuem 

identificações que possam expor os envolvidos), e outras informações sobre a vida 



32 
 

profissional; 2. Informações Sobre o Trabalho, que diz respeito à forma de contratação, 

salários e horários, as principais atividades, as condições e características do trabalho 

(aspectos ambientais, físicos, ritmo e intensidade de trabalho, relações com o público recursos 

para a realização do trabalho, instalações, formação e trabalho, reconhecimento e satisfação 

no trabalho); 3. Vida Familiar, Trabalho Doméstico e Lazer, ou seja, fatores que não estão 

propriamente relacionados ao trabalho, mas que podem interferir no mesmo e vice-versa; 4. 

Saúde, que inclui saúde e trabalho, acidente de trabalho e proteção e cuidados com a saúde; 5. 

Reflexões Finais, que consiste em um último item com questões relacionadas ao trabalho 

futuro e aonde podem ser feitas algumas considerações finais. Estes itens são, portanto, bem 

detalhados e buscam analisar não apenas o momento atual de trabalho, mas relacionar 

trabalho/vida pessoal, entre outros fatores que vão além do ambiente de trabalho, além de 

considerar aspectos futuros, como, por exemplo, se a pessoa se imagina fazendo este mesmo 

trabalho daqui a alguns anos. 

A especificidade do Inquérito INSAT foi adoptar uma abordagem que tem como 

objectivo “compreender de que forma os trabalhadores avaliam as características e 

as condições do seu trabalho, o seu estado de saúde, e que tipo de relações 

estabelecem entre a sua saúde e o seu trabalho” (BARROS-DUARTE et al, 2010, p. 

21). 

 

 Este instrumento se difere, portanto, de outros instrumentos principalmente pelo fato 

de se basear mais propriamente em abordagens de compreensão, do que em uma explicação 

na análise dos resultados. Busca assim, entender a atividade de trabalho para se compreender 

a atividade humana, considerando também as características subjetivas. Portanto, deve-se 

sempre analisar a complexidade dos fatores envolvidos. 

 Essa etapa contou com participação das alunas de graduação que estiveram presentes 

na primeira etapa, juntamente com a participação da professora que elaborou o projeto. Esta 

também teve um caráter voluntário, assim como a etapa anterior e foi solicitado que os 

participantes assinassem um termo de consentimento para que pudéssemos utilizar os dados 

da etapa anterior e da etapa em questão. Desse modo pudemos em conjunto estar na aplicação 

do INSATS e tirar as dúvidas que apareceram durante a aplicação. Dividimos esta em dois 

grupos, em dias e horários distintos, devido às divergências de horários entre os servidores. 

Assim, consideramos os horários que eram mais propícios para os servidores que estavam 

interessados em participar, o que acabou ocasionando, portanto, dois horários distintos. Ao 

todo dos vinte e três servidores da agência, dez servidores participaram dessa etapa, contando, 

além disso, com a participação de dois estagiários. Portanto, no primeiro dia cinco servidores 
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participaram da aplicação e no segundo dia participaram outros quatro servidores e um 

estagiário. Além disso, um servidor e um estagiário que não puderam estar presente em 

nenhum dos dois grupos, perguntaram se poderiam responder o questionário individualmente 

e acabamos abrindo uma exceção para estes, visando seu interesse em participar. 

Representarei a divisão da aplicação dos grupos na tabela abaixo com nomes fictícios. 

Grupo 1 Letícia Cintia Antônio Roberto Tiago 

Grupo 2 Pedro Guilherme Sofia Márcia Estagiário 1 

 

Individual Andréia Estagiário 2 

 

Optamos por aplicar o questionário em grupos, devido a algumas experiências de 

aplicação às quais tivemos acesso demostrarem que quando se aplica em grupo o instrumento 

se torna mais eficaz, pois proporciona que os participantes possam dialogar durante a 

aplicação. Realmente, notamos que algumas questões presentes no questionário geravam 

debates e discussões entre os servidores que estavam participando e este ponto foi muito 

importante para a continuidade da pesquisa. Os que responderam individualmente, por 

exemplo, não tiveram a possibilidade de participar desse espaço de troca tão rico.  

Ao fim desta etapa apresentamos os resultados observados, juntamente com o que foi 

observado na primeira etapa, para abrirmos a possibilidade da realização de Encontros Sobre 

o Trabalho, que seria a etapa seguinte.  

 

 

3.6. ENCONTROS SOBRE O TRABALHO 

 

 

 Os Encontros Sobre o Trabalho se originam a partir de conceitos da ergologia de Yves 

Schwartz, que é uma postura, um modo de fazer, que segundo Athayde et al (2014), consiste 

em compreender < > transformar a vida e o trabalho utilizando o “dispositivo dinâmico de 

três polos” (DD3P).  
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O dispositivo dinâmico de três polos (DD3P), um regime de produção de saberes 

que possibilita agir (incluindo a busca da saúde e do bem viver em comum) a partir 

de uma dupla confrontação: entre os saberes acadêmico-científicos e tecnológicos 

entre si (polo 1) e os saberes – híbridos e complexos – que são 

mobilizados/gerados/geridos pelos protagonistas do trabalho na atividade, em suas 

permanentes renormatizações
1
 (polo 2), confrontação sempre intermediada pelo 

terceiro polo, ético-epistêmico, que permite a fluência do diálogo, reconhecendo a 

zona de cultura e incultura presente nos outros dois polos. (ATHAYDE et al, 2014, 

p.131). 

Desse modo, a ergologia considera a atividade em primeiro lugar e os Encontros Sobre 

o Trabalho possibilitam uma articulação entre o saber acadêmico e a atividade prática, que 

considera tanto o prescrito, quanto o real, que é atravessado pelas infidelidades do meio 

(Canguilhem, 2012). Segundo Athayde et al. (2014) parte-se, portanto, do princípio de que os 

saberes acadêmico-científicos-tecnológicos, apesar de necessários, não bastam para 

compreender a atividade de outrem. Os Encontros Sobre o Trabalho são desse modo, uma 

ferramenta que possibilita a produção de um espaço coletivo para a discussão da atividade, 

aonde os trabalhadores podem contribuir entre si para encontrar novas maneiras de se realizar 

a atividade em questão, compartilhando os diferentes pontos de vista de uma mesma 

atividade.  

A abordagem ergológica tenta encontrar em cada circunstância da atividade um 

núcleo de renormalização. Isso significa que cada um de nós, no cotidiano do 

trabalho, pode se descobrir a si mesmo e descobrir aos outros, não como mero(s) 

executante(s) de uma instrução e de um procedimento (=submissão total às normas), 

mas, antes, como ator(es) de uma realização parcialmente original, de uma 

renormalização (=atualização das normas por alguma pessoa, no aqui e agora). 

(DURRIVE, 2001, p. 54). 

Segundo Durrive (2001), a ergologia busca, portanto, que o trabalhador possa se dar 

conta da distância entre o prescrito, ou seja, a norma e o que esta exige dele, para que ele 

possa desse modo renormalizá-la. Desse modo, o sujeito consegue lidar com o meio de 

trabalho, estando preparado para o que pode surgir ao realizar sua atividade, ou seja, o 

confronto com o real.   

É preciso estar convencido de que, face à vida, cada um desses saberes apresenta 

uma incompletude. Daí cada um se exercita na dificuldade que é dizer o que faz e o 

que vive no trabalho, descobrindo que, muitas vezes, nem sabe que sabe algo, 

percebendo a distância entre o que diz (eixo da linguagem) e o que faz (eixo da 

vida). (ATHAYDE et al., 2014, p. 135).  

Acerca disso, o pesquisador tem a posição de mediador na discussão, além de deixar 

claro o conceito de atividade. Assim, os trabalhadores podem discutir acerca da atividade que 

                                                           
1
 No texto aparecem os conceitos de “renormatização” e “renormalização”, mas ambos possuem o mesmo 

significado, pois são traduzidos da palavra francesa renormalisacion. Portanto, aparecem no texto de forma 

distinta, por conta da tradução, onde ao serem utilizadas por autores diferentes, estes optam pela tradução que 

lhes é conveniente.  
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realizam e o pesquisador pode contribuir com conceitos técnicos de âmbito 

acadêmico/científico. Torna-se, portanto, um espaço de troca muito grande entre os 

pesquisadores e os trabalhadores em questão. Segundo Atahyde et al. (2014), busca-se  a 

partir disso, dar conta do triângulo atividade-saberes-valores.  

O trabalho não é mais um tempo vazio de sentido, uma simples concha na qual 

introduzimos os procedimentos. O trabalho torna-se uma aventura, na medida em 

que ele cobre uma grande diversidade e é aí que todos nós encontramos as alavancas 

para progredir. (DURRIVE, 2010, p. 298).  

Segundo Durrive (2010), os Encontros Sobre o Trabalho são, portanto, espaços em que 

se coloca a instância entre conhecimento e saber, aonde os participantes não se colocam em 

uma posição de ignorante que vem aprender com um ser superior, mas como um ser que 

contribui colocando seu conhecimento acerca de sua atividade e possibilita aprender com 

outro nesse mesmo processo, se distanciando das normas e indo além da prescrição. Torna-se 

desse modo, uma espécie de caixa de ferramentas, aonde os trabalhadores compartilham 

pontos de vista distintos de uma mesma atividade. Por isso é importante se utilizar o 

dispositivo dinâmico de três polos (DD3P). Falamos de dispositivo dinâmico de três pólos 

quando um movimento é articulado, como um espiral que leva de uma experiência com um 

nível de antecipação cada vez melhor, a um conhecimento cada vez mais ligado à realidade. 

(DURRIVE, 2010, p.312).  

Um Encontro sobre o Trabalho tem como razão de ser a produção de saberes, em 

condições específicas. Trata-se de entrar na atividade para debater a maneira como 

cada um nela se comporta, para historiar o que lhe está sendo demandado – ou seja, 

o que está na ordem da antecipação, do conceito; a maneira como cada um “se 

ajeita” com as normas antecedentes no momento em que se confronta com o real. 

(DURRIVE, 2010, p. 312).  

De acordo com Durrive (2001), os Encontros Sobre o Trabalho se dão acerca de um 

processo, que consiste em problematizar a atividade, fazer circular os conceitos, permitir que 

os participantes possam elaborar questões acerca do que se torna mais relevante em sua 

atividade, para que se possa criar debates e por fim, quando se conscientiza e se debate acerca 

da atividade, aparecem os saberes formais. Por esta razão fala-se em uma Caixa de 

Ferramentas, aonde cada um tem a oportunidade de falar o que entende sobre atividade, de 

modo que não seja algo já dado para ensinamento. Os participantes devem assim, ter 

humildade, para lidarem com as complexidades da experiência, e rigor, ao verbalizar acerca 

do trabalho realizado.  

Nessa etapa da pesquisa foram realizados cinco Encontros Sobre o Trabalho, onde 

sugerimos os temas que mais apareceram durantes as etapas anteriores para serem discutidos, 
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mas com a intenção de que os próprios servidores também pudessem sugerir novos temas. Os 

temas sugeridos incialmente foram “Domínio dos riscos no trabalho e discussão sobre as 

competências desenvolvidas para o trabalho”, “A relação entre servidores e segurados” e “O 

sentido do trabalho”.  Nesse momento da pesquisa, duas professoras de Psicologia estiveram 

presentes, assim como as duas alunas de graduação em Psicologia que estiveram presentes nas 

etapas anteriores, além de outras alunas que entraram para o projeto posteriormente e não 

participaram da etapa inicial. Uma das professoras era a animadora dos encontros e fazia o 

papel da mediação. Assim como nas etapas anteriores, essa etapa também foi voluntária e os 

participantes que não participaram das etapas anteriores puderam assinar o termo de 

consentimento. Inicialmente os Encontros ocorriam quinzenalmente, mas posteriormente os 

servidores sugeriram que estes ocorressem mensalmente devido ao elevado número de 

serviços a serem cumpridos, o que ocasionava certa falta de tempo por parte deles. Além 

disso, ficou acordado que os Encontros possuiriam no máximo uma hora e meia de duração e 

que todos os Encontros seriam gravados. Esses acordos são o que de fato constitui o terceiro 

polo do DD3P, que é o polo ético-epistêmico, aonde acordamos com os participantes, o que é 

melhor para eles, possibilitando que os Encontros possam ocorrer da melhor maneira possível.  

Os cinco Encontros tiveram formações distintas, pois nem sempre eram os mesmos 

servidores que estavam presentes. Além disso, alguns servidores que não participaram das 

etapas anteriores, tiveram o interesse de estarem presentes nessa etapa. Usarei nomes fictícios 

para sinalizar quem esteve presente em mais de um Encontro. A seguinte tabela ilustra como 

ocorreu a ordem dos Encontros. 

 

1º Encontro 2º Encontro 3º Encontro 4º Encontro 5º Encontro 

Eliana  Eliana Eliana Eliana Eliana 

Sofia Sofia Cintia Sofia Cintia 

Cintia Cintia Matheus Cintia Júlia 

Letícia   Letícia Augusto 

Júlia   Júlia  

Roberto   Matheus  

Antônio   Augusto  

Pedro     

Guilherme     
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 Os cinco Encontros foram realizados em um período de aproximadamente nove meses, 

considerando a greve dos servidores durantes sua realização, que dificultou certa 

continuidade. Desse modo, alguns Encontros tiveram uma distância maior em sua realização.  

 Vale destacar também que nos Encontros tiveram elementos importantes para instigar 

os participantes a falarem de sua atividade. Assim, foram utilizados alguns instrumentos. 

Dentre eles, podemos destacar textos da ergologia, como por exemplo, um texto do Yves 

Schwartz, que conta uma experiência aonde os seres humanos foram trocados por máquinas e 

como isso afetou a produção de uma indústria. Também foram apresentados trechos de 

transcrições das falas dos próprios servidores. Como todos os Encontros eram gravados e 

transcritos, nos Encontros levávamos trechos de suas falas para proporcionar uma maior 

discussão. As transcrições dos Encontros, portanto, foram sem dúvidas, uma das ferramentas 

mais importantes, pois a partir desta fomos capazes de analisar os fatores observados e 

desenvolver hipóteses acerca da realidade que permeia a atividade dos servidores. Desse 

modo, esta etapa foi fundamental para os resultados que serão apresentados, pois nesta surgiu 

o tema que deu origem a este trabalho, que se trata do “Sentido do Trabalho”, e que será, 

portanto, discutido no próximo capítulo.  

 

 

3.7. REUNIÃO DE DEVOLUÇÃO 

 

 

Após a realização dos Encontros fizemos uma última reunião com os servidores, mas 

dessa vez como forma de devolutiva, apresentando tudo o que observamos ao longo da 

realização dos Encontros e da pesquisa de um modo geral. Nesta ocasião estes puderam falar 

a importância que os Encontros tiveram para eles e colocaram algumas questões que os 

afligiam ao realizar o trabalho. 

Nesta, pudemos também colocar alguns fatores de análise para validação, pois ao 

longo da pesquisa elaboramos algumas hipóteses acerca da atividade realizada pelos 

servidores e pudemos ter a contribuição deles para concordar ou discordar com o que 
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colocamos à partir do que observamos. Esta etapa foi desse modo, fundamental para 

validarmos a pesquisa e fazermos recortes dos temas mais relevantes.  
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4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Ao longo da pesquisa apareceram diversos dados relevantes. Dentre eles podemos 

destacar informações ligadas ao que os servidores denominam como “estresse” no trabalho, 

pois a maioria considera que é muito difícil lidar com o público por conta das cobranças e das 

reclamações. Além disso, estes têm muitas metas a serem cumpridas e é dificultado pelo 

número reduzido de funcionários, que dificilmente é reposto. Atualmente a agência conta com 

23 servidores, mas segundo eles, esse número não é suficiente para suprir a necessidade de 

atendimento ao público. Outro ponto muito colocado por eles foi em relação à gestão anterior, 

com a qual eles encontraram muitas divergências e a falta de reconhecimento, com divisão 

desigual no trabalho. Os riscos que eles enfrentam em relação à fraude também é outra 

preocupação. Fizeram também alguns apontamentos sobre o sistema que utilizam para 

realizar os serviços, que é muito lento e às vezes não funciona corretamente, entre outros 

fatores.  

Será utilizada como análise principalmente a etapa dos Encontros Sobre o Trabalho, 

pois houve uma maior dinâmica entre os servidores. Esta etapa foi a mais rica, pois surgiram 

vários temas e de fato os servidores se deram conta do porquê da realização da pesquisa e a 

importância daquele espaço para se discutir questões da atividade e do meio de trabalho no 

qual estão inseridos. Foi nesse momento da pesquisa que estes puderam trocar informações, 

expor a maneira como realizavam sua atividade, cada um em sua singularidade e criar um 

espaço coletivo para debater tanto essas questões, como os fatores que os incomodam ao 

realizar sua atividade e que estão presentes no meio de trabalho, além de criarem estratégias 

individuais e coletivas para sua realização. Várias questões foram levantadas, proporcionando 

uma grande reflexão entre servidores e pesquisadoras.  

O primeiro Encontro foi muito rico, pois teve uma maior participação dos servidores e 

eles falaram bastante de sua atividade. No segundo Encontro foram apenas três servidores. O 

terceiro Encontro foi o de maior tensão, pois após este, tivemos a sensação de que os 

Encontros não teriam mais continuidade. Foi neste que os servidores propuseram a ideia de 

ser mensal, e não mais quinzenal. O problema nem foi mudar a frequência dos Encontros, mas 

a hipótese que levantamos, de que os servidores estavam fazendo demasiado esforço para 

estar nos Encontros por nós e não de fato por eles, que é a verdadeira intenção dos Encontros. 
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Nesse Encontro participaram novamente três servidores, no qual foi proposto que estes 

falassem do “Sentido do Trabalho” e notamos que foi um tema delicado de ser falado. 

Inclusive, esse Encontro foi o principal motivo para que eu escolhesse o tema desse trabalho 

em falar sobre o Sentido do Trabalho. O quarto Encontro aconteceu somente dois meses 

depois, pois o INSS passou por uma greve durante o período em que estávamos realizando a 

pesquisa. Neste participaram sete servidores. Esse Encontro foi muito interessante, pois como 

eles haviam acabado de sair de uma greve, chegou um momento que os servidores se 

esqueceram da nossa presença e começaram a elaborar estratégias coletivas de como eles 

poderiam compensar as horas não trabalhadas durante a greve. Essa compensação se deu 

através de horas e/ou serviços que estes deveriam cumprir para suprir o tempo em que 

estavam em greve, pois nesse período em que eles não estavam trabalhando as metas de 

serviços a serem realizados acabaram atrasando. Sem dúvida esse foi o Encontro mais rico, 

pois o verdadeiro objetivo dos Encontros é possibilitar um espaço de troca entre os 

participantes, que foi exatamente o que aconteceu. No quinto e último Encontro participaram 

quatro servidores e foi um pretexto para destacarmos a importância do Encontro anterior, pois 

mostramos a eles as estratégias que eles criaram em relação à forma de compensar as horas de 

greve, destacando a importância de se ter um espaço como esse para se falar do trabalho. 

Sugerimos assim, que eles pudessem dar continuidade mesmo sem a nossa presença.  

Por fim, fizemos uma última reunião com os servidores como forma de devolutiva a 

eles, de tudo o que observamos ao longo dos meses em que realizamos a pesquisa, deixando 

em aberto para caso eles tivessem alguma dúvida ou quisessem entrar em contato conosco 

novamente, estaríamos à disposição. Nessa devolutiva levantou-se a hipótese de que os 

servidores se deram conta da importância dos Encontros e no quanto esse espaço de troca foi 

mútuo.  

Durante a realização dos Encontros algumas questões que foram colocadas pelos 

servidores merecem destaque, pois apareceram com maior frequência, dentre elas podemos 

destacar as estratégias individuais e coletivas, que os servidores utilizam para lidar com sua 

atividade, o tema vida pessoal/vida no trabalho, as complexidades do trabalho, o sentido do 

trabalho, o reconhecimento, os valores, ou seja, questões que entrelaçam também a vida 

pessoal dos servidores e que ao mesmo tempo interferem no meio de trabalho. O foco será, 

portanto, no Sentido do Trabalho, pois este proporcionou uma vasta discussão.   

O “Sentido do Trabalho” foi tema de um dos Encontros e se perpetuou em vários 

momentos da pesquisa, mas o que chamou atenção foi justamente a dificuldade em que os 
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servidores tiveram em abordar esse tema. Inclusive no Encontro em que este era o tema 

central, os servidores ficavam em silêncio por mais tempo, como se não tivessem o que dizer. 

Pensamos que a pesquisa não teria continuidade, colocando a hipótese do quão doloroso podia 

ser para eles falarem do sentido de seu trabalho. Com isso podemos destacar falas como “A 

gente vai levando (...) Tentando resolver da melhor forma”; “Mas a gente tá empregado, né, 

com saúde (risada) Com saúde. Então vai levando.” Estas falas foram recorrentes ao longo 

dos Encontros, apontando que esse “vai levando” pode demonstrar uma certa perda de sentido 

no trabalho realizado.  

O tempo e as metas a serem cumpridas são outros fatores que os servidores demonstram 

ser de grande incômodo e que impossibilita que os serviços sejam realizados da maneira que 

eles consideram correta, com a melhor qualidade, que seria o que Bourgeois apud Clot (2007) 

denomina como sentido do dever e do bom trabalho. Além disso, Clot (2007) considera que 

os mecanismos sociais e psicológicos conduzem a ação. Nesse sentido, pode-se pensar que 

esses mecanismos podem entrar em questão, a partir do momento que geram um conflito aos 

servidores. Essa perda de qualidade se mostra, portanto, bastante pesarosa na hora de realizar 

a atividade e pode contribuir na perda do sentido do trabalho. Como pode ser observado nas 

seguintes falas de servidores:  

Antônio
2
:“É preciso o segurado ser atendido, muitas vezes, por um outro colega, 

porque aquele primeiro que atendeu não conseguiu resolver, porque vem o fator o 

que? Por causa do tempo. "Olha você tem que fazer em tantos minutos". O sistema 

tá marcando em termos de atendimento. Entendeu? Então você já fica, já tem uma 

certa ansiedade de tentar pegar uma situação de determinado cliente, e você tem 

que andar rápido pra poder atender o outro. E nisso você acaba perdendo um 

pouco a qualidade.” 

 

 (...) 

 

Pedro: “A melhor forma é a forma que dá né. A melhor forma é a forma que dá, 

porque na verdade, se você disser que hoje, por exemplo, falo por mim, hoje eu não 

faço meu trabalho da melhor forma possível, da forma que eu gostaria de fazer, eu 

faço da forma que dá. Se você for na minha mesa você vai ver, não é a forma que eu 

gostaria que tivesse, mas...” 

 

O maior dilema que os servidores da agência em questão enfrentam, diz respeito à 

aposentadoria, pois nesta a maior parte dos servidores já podem aposentar, por já possuírem 

idade suficiente, e por terem cumprido o tempo de carreira, alguns já trabalham no INSS há 

35, 38 anos, mas não aposentam porque perdem uma gratificação que é adicionada ao salário 

                                                           
2

 Todos os nomes utilizados nas citações das falas são os mesmos nomes fictícios que foram utilizados 

anteriormente para ilustrar os servidores que participaram da aplicação do INSATS e/ou dos Encontros Sobre o 

Trabalho. 
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e segundo estes, sem esse valor o salário passa a ser praticamente metade do valor integral. 

Por isso a fala “a gente vai levando” é tão recorrente entre eles, pois a maior parte dos 

servidores ainda está trabalhando no INSS somente por conta desse fator, apenas aguardando 

que essa gratificação seja incorporada ao salário integral para que possam aposentar. No 

Encontro que tinha o “Sentido do Trabalho” como tema alguns servidores colocam sobre essa 

questão nas seguintes falas: “Eu to ali esperando a hora. Só quero levar um pouquinho mais 

da gratificação e pronto. (...) A gente tá quase forçado a ficar.”; “É isso é. Se você contar no 

dedo a maioria tá nessa situação.”. 

Ao serem questionados sobre o sentido que percebem ao realizarem seu trabalho, 

falam mais sobre a tarefa que realizam do que propriamente o sentido daquele trabalho na 

vida deles. Como aponta a seguinte fala: “É ajudar né, as pessoas, na procura que elas fazem 

né, que é o nosso produto que é né, aposentadoria, auxilio doença.” Essa afirmação pode ter 

sido feita justamente pela dificuldade que eles apresentam em falar do significado desse 

trabalho. Apontam que enquanto conseguem lidar com o trabalho, este ainda pode ser 

realizado, mesmo com todas as suas complexidades. Como nas seguintes falas de servidores: 

Eliana: “Não, eu particularmente gosto do que eu faço, né. Então eu saio daqui 

tranquila. Agora tem dia que o pessoal sai daqui bem e eu vou pra minha casa 

tranquilamente entendeu. A partir do momento que você vem pro seu ambiente de 

trabalho e você já vem assim, ah, eu não quero mais, que saco, atende todo mundo 

mal, não fala com o colega, aí as coisas vão ficando piores, é tá na hora de você 

parar mesmo né, não tem como. Enquanto você está aqui é uma satisfação né, você 

tá fazendo aquilo que você quer fazer, muitas vezes você é cobrado mais né, tem dia 

que você tem que atender mais, tem dia que você ouve coisas assim né, mais 

complicadas, né. Tem vezes que um colega ou outro, às vezes você vai pedir 

informação pode não tá nos seus dias legais também, né, já fala mais grosso. Mas 

isso aqui tem passado, enquanto tiver passando é uma satisfação. Pelo menos eu 

tenho a satisfação de tá aqui. Agora eu falo, o dia que eu sair da minha casa e vir 

pra previdência e isso aqui tiver, ah, tá na hora de eu ir embora.” 

(...) 

Matheus: “A gente trabalha aqui, porque aqui não é ruim pra trabalhar, porque 

aqui tem movimento. Lugar que tem movimento é bom pra trabalhar e é obrigado a 

ficar aqui se não perde muito, aí vai levando. Se fosse um serviço que arriscasse de 

levar porrada de segurado aí não dá pra ficar. O segurado hoje tá meio calmo. Eles 

já foram apavorados.” 

É importante destacar a dinâmica presente na atividade dos servidores e as estratégias 

individuais e coletivas que estes utilizam para lidar com sua atividade. Essa questão aparece 

na forma como o trabalho os afeta. Estes vivem um dilema, aonde apesar de demonstrarem 

dificuldade em falar do sentido no trabalho realizado, este mesmo trabalho às vezes também 

propicia distrações em suas vidas. Como fica evidenciado no seguinte diálogo entre duas 

servidoras:  
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Cintia: “É, melhor até pedir pra alguém atender.” 

Eliana: “É, tem dia que dá tudo certo... tem dia que não.” 

Cintia: “Tem dia que é até o inverso. Às vezes você sai tão de casa...” 

Eliana:  “Você chega o sistema já não funciona.” 

Cintia: “Aí cê chega aqui, cê distrai.” 

(...) 

Cintia: “É cobrança. Às vezes você chega aqui, fez aquilo, fez aquilo, aí eu nossa 

gente, hoje foi um dia desses meu (risada). Aí cheguei aqui, fui passando, passando, 

sem falar que eu tive lá em casa pegar um boleto que vai vencer. Já tava aqui, bati 

meu ponto e tentei pegar esse boleto lá onde que é o curso, só como é primeiro 

boleto, não tava caracterizado que fez a inscrição, aí não, a moça tentou, tentou, 

tentou e não conseguiu, tive que ir lá em casa, aí depois com essas bagunças toda 

da perícia, que tava uma coisa, pra mim foi distraindo, distraindo, passou tudo. Tem 

o inverso também.” 

Eliana: “E tem o outro inverso também, que você sai daqui cansado, insuportável e 

cê abre a porta de casa “Ô mãe, isso assim, assim, assim”, “Trouxe não, trouxe 

não!” (risada). Tem uns negócios assim também, tem essas situações também.” 

Outro ponto levantado diz respeito a uma divergência que os servidores da agência em 

questão apresentam em relação aos setores de serviços, que são o AE (Atendimento 

Especializado) e o OI (Orientação e Informação). A maioria dos servidores que trabalham no 

OI não querem de maneira alguma fazer o serviço do AE e até mesmo temem por isso, por 

considerarem o serviço do AE mais complexo e demandar uma maior dificuldade. O AE é 

responsável pela concessão de benefício e está mais exposto aos riscos relacionados à fraude. 

Por conta dessas questões os servidores do OI não querem aprender o serviço do AE. Porém 

este último demanda um maior número de servidores justamente por lidar diretamente com a 

concessão de benefício, que é um serviço que ocasiona um tempo maior de atendimento. Por 

conta disso, os servidores do AE acabam tendo uma sobrecarga de trabalho mais elevada, pois 

este setor conta com um número reduzido de servidores. A própria gerência algumas vezes 

acaba fazendo esse serviço por conta dessas divergências. Alguns servidores do OI até dizem 

que se tiverem que fazer o serviço do AE, estes se aposentam, mesmo sem a gratificação no 

salário.  As seguintes falas de servidores demonstram essa questão: “O serviço nosso aí dá 

pra levar. O tal da concessão de benefício é que não dá pra entrar nisso não porque essa é 

rabuda mesmo. Eu vou até embora.”; Muitos falam: "vou colocar você no A.E", "se me 

colocar eu vou embora.” “Se me colocar no A.E eu vou embora".”; “O cara pra conceder o 

benefício tem que tá há muito tempo nisso. E eu to há 38 anos aqui e nunca fiz isso, então não 

vai ser agora. Agora eu não quero entrar nisso.(...) quem tá ali tá doido pra cair fora, mas 

não tem jeito.” 
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 Com isso demonstram que, como colocado por Clot (2010), o seu poder de agir está 

amputado, desestabilizado, deixando assim, um pouco de lado a capacidade do poder-fazer, 

pois não estão mais dispostos a aprender algo novo. Mas isso se dá pela própria preservação 

da saúde, nas atuais condições em que se encontram.  Porém consequentemente, isso faz com 

que o gênero no ambiente de trabalho não seja renovado. Como se pode observar nas 

seguintes falas dos servidores: 

Eliana: “É aonde que você que já tá há 35 anos, 38 como ele está, você ficar com a 

concessão de benefício é complicado. Complicado porque você tem que 

reaprender.” 
 
(...) 
 

Eliana: “A gente não tem mais essa bagagem toda, que é o raciocínio né, a calma 

de, então.” 
 

Cintia: “Não é nem por desobediência, nada disso, é porque realmente a gente já 

não tá mais pra isso não, sinceramente. Qualquer uma de nós que colocar no A.E, 

eu, sinceramente, mesmo que eu não for querer sair agora, eu vou manifestar assim, 

uma insatisfação, vou falar assim: "Agora? Eu quero mais tranquilidade e paz".” 

 

 Por outro lado, os servidores que estão no AE não se veem reconhecidos nessa 

atividade, tanto por parte dos demais colegas, ou seja, pelo o que Dejours (2009) denomina 

pelo reconhecimento dos pares, quanto pela hierarquia do INSS, que Dejours (2009) aponta 

como sendo o reconhecimento de utilidade e julgamento de beleza, nesse caso não se tratando 

da gerência, mas da instituição como um todo, pois alguns consideram injusto o fato de 

estarem responsáveis por um serviço mais complexo e receber o mesmo salário que os outros. 

Como na seguinte fala: 

Antônio: “Então, essa situação que tá sendo colocada aí por vocês, que nessas 

últimas reuniões colocaram, levanta uma polêmica que nós já questionamos aqui 

algumas vezes. Qual polêmica? Que o salário de todo mundo não bate igual, aí um 

entrega a folhinha o outro é concessor...na reta e no final o salário é igual. Eu não 

acho justo, eu não acho justo, quer dizer que um vai no banco e recebe um salário 

integral, sendo que só entregou uma folhinha
3
, só deu informação, o outro vai no 

banco e recebe praticamente recebe o mesmo salário e tem uma responsabilidade 

imensa. Então quero dizer dos outros colegas, com a comparação de um setor pra 

outro, de uma atividade com a outra. Esse assunto gera essa polêmica, então 

poderia solucionar da seguinte forma, já foi discutido, né, algumas vezes em termos 

de produtividade. Aquele que se interessa em ganhar um pouco mais, ganha uma 

gratificação em relação ao AE, que tem AE é o atendimento especializado, faz as 

análise, os processo e concede os processos. Isso talvez poderia de outros setores se 

interessarem em aprender e não poderiam nem reclamar que o colega do AE ganha 

mais que o OI. (...)Porque é injusto.” 

                                                           
3
 Essa “folhinha”, apontada na fala do servidor, refere-se a uma folha com informações relacionadas à perícia, 

designando se a licença foi concedida ou não aos segurados que solicitam o afastamento do serviço por questões 

relacionadas à saúde. É, portanto, tarefa dos servidores do OI (Orientação e Informação) entregar este resultado 

aos segurados.  
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 Como apontado por outro servidor, não se trata apenas do salário ser maior ou não, 

mas do reconhecimento em relação ao serviço realizado, que demanda uma maior 

complexidade e está mais exposto a riscos. Como na seguinte fala:  

Pedro: “Entendeu? Não fala sobre o dinheiro não, mas ele fala sobre essa questão 

de se é de você, você, reconhecer o trabalho, entendeu, daquele que realmente se 

esforça, quer dizer, então o mérito, um trabalho complexo ganha mais com 

certeza.” 

 Os servidores demostraram certo reconhecimento por parte dos clientes (segurado), 

que Dejours (2009) entende por reconhecimento de utilidade. A seguinte fala demonstra essa 

questão: 

Cintia: “Eles (segurados) saem até agradecidos. Outro dia eu mesma tava 

atendendo um lá e falou assim, eu tava atendendo com um e ele em pé, que eu já 

tinha chamado outro antes, aí o outro falou: Ah, eles são legais. Tratam a gente 

bem. Eu não sei, eu acho que varia de agência pra agência.” 

 Além do seguinte diálogo entre dois servidores:  

Eliana: “Qualquer coisa que você faça, você faça com amor, com sentimento, sem 

nada, ele vai te agradecer, entendeu. Eles percebem.” 

Cintia: “Eles percebem né, a sua, seu empenho. Você vai lá no chefe e volta e volta, 

eles logo tão percebendo seu empenho, aí  eles te agradecem mesmo.” 

Porém, em contraponto ao mesmo tempo em que se sentem reconhecidos pelo 

segurados, algumas vezes também está presente uma falta de reconhecimento por parte destes, 

pois muita das vezes estes não entendem o papel do servidor na previdência. A previdência 

passou por um momento de uma imagem muito ruim, por conta de alguns escândalos
4
, e isso 

propiciou que algumas pessoas também tivessem essa imagem ruim dos servidores. Mas 

segundo estes, com o tempo essa imagem foi melhorando. Além disso, a experiência deles no 

INSS os ajudou a lidar melhor com certas situações, mas ainda assim, eles ainda não são 

totalmente reconhecidos e enfrentam algumas divergências com os segurados. Como na fala 

de um servidor:  

Cintia: “Nossa, quando você vai embora. Quando eu saio ali duas horas pra ir 

embora, ou um pouco mais, eles (segurados) te olham, te correm com os olhos: 

"Como já tá indo embora? com um tanto de gente..." Mas não sabe a hora que eu 

cheguei.” 

 

 Essa questão da falta de reconhecimento por parte do cliente, também ficou bastante 

                                                           
4
 O INSS passou por muitos escândalos relacionados à fraude. Podendo-se destacar um escândalo recente que 

ocorreu em 2013, onde 169 pessoas foram acusadas pela polícia federal de um esquema de corrupção, que 

incluía médicos peritos e servidores do INSS. Estes recebiam propina para conceder benefícios a pessoas que 

não estavam doentes, ou seja, que não possuíam de fato direito ao benefício.  
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evidente na aplicação do INSATS, onde além de um dos servidores se questionar sobre o 

reconhecimento de seu trabalho por parte da sociedade, alguns servidores também apontaram 

que sofrem agressão física e verbal dos segurados, sendo o segundo ponto mais recorrente. 

Apontam que hoje em dia é rara a agressão física, mas a todo o momento recebem agressões 

verbais, como xingamentos e reclamações dos segurados, que não reconhecem o esforço que 

eles fazem para atendê-los da melhor maneira possível.  

 Os servidores afirmam que a questão da aposentadoria não interfere na relação com os 

colegas de trabalho e reconhecem que a chefia atual, no caso a gerência, seja responsável pelo 

bom ambiente de trabalho. Pode-se pensar, portanto, em um reconhecimento do servidor para 

com a hierarquia, remetendo ao reconhecimento de utilidade e julgamento de beleza apontado 

por Dejours (2009). Como na seguinte fala de uma servidora: 

Cintia: “(...) teve colega que pensava. Ficou arrastando, esperando a 

aposentadoria, ah, eu não vou trabalhar esse mês que vem, no outro mês eu já vou 

tá aposentando. Já teve sim, mas agora não. Pelo menos é igual a gente fala, varia 

de agência pra agência e depende de uma gestão, uma chefia que tá sufocando 

aquele colega, tá doido pra cair fora, não suporta mais, depende muito de chefia. Se 

a chefia tiver bacana, tentando harmonizar tudo, né, o serviço anda, as pessoas 

ficam satisfeita.” 

 A discussão entre OI e AE pode se dar muito pela relação à perda do sentido do 

trabalho e fica mais evidente numa fala em que um servidor aponta que os servidores que 

fazem o serviço do OI sabem fazer o serviço do AE, pois após a greve os servidores do OI 

tiveram que fazer tarefas que são recorrentes do AE para poder compensar esse período. 

Considera, portanto, que esses servidores criam certa resistência justamente pelo fato de 

estarem apenas aguardando a aposentadoria para irem embora. Porém pode-se pensar que na 

verdade isso não diz respeito a uma resistência à mudança, mas à preservação da saúde, pois 

se nos referirmos a Clot (2010), o poder de agir pode ser quebrado a partir do momento que 

coloca riscos a saúde. Os servidores que se encontram nessa realidade estão apenas 

aguardando o momento para se aposentarem, já não querem elaborar novos esforços para 

lidarem com uma nova atividade, não querem mais, portanto, fazer algo que demanda uma 

maior complexidade. A fala de um servidor do OI que diz: “A gente tem que dançar conforme 

a música”, pode ter relação com isso, se for interpretada como uma metáfora, onde estes 

servidores, dançam no ritmo que é possível para eles. No seguinte diálogo essa questão fica 

bem evidente:  

Pedro: “O que que acontece? Como não foi discutido, nem nada modificado, a 

gente fez um acordo entre a gente que vários servidores que não fazem concessão, 

aceitaram repor com concessão. A gente fez por antecipação,... a gente chamou 

pessoa, né, pessoas, que tinha salário maternidade pra que as pessoas fizessem e 
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elas fizeram (...) Então quer dizer não é que não sabia fazer, porque muita gente 

que sabe fazer, só que ela escolhe, “Pra que que eu vou fazer isso, pra que que eu 

vou fazer disso o meu dia a dia? Deixa eu quietinho aqui no que eu to fazendo”, 

mas o que a pessoa faz também é necessário, não tem como tirar um servidor do OI, 

por exemplo, pra colocar no AE, porque ali também vai ficar em falta, vai lá ver 

como tá cheio aqui agora... 

Eliana: “Não tem nenhuma expectativa de querer melhorar, né?” 

Pedro: “Não tem vontade de crescer.” 

Por conta dessas divergências em relação ao AE, coloca-se a questão relacionada ao 

desvio de função, pois o INSS contrata os servidores basicamente para a função de técnico ou 

analista, que constam no edital dos concursos públicos, porém os servidores acabam fazendo 

o serviço de técnico de um modo geral. Nesse caso não há uma divisão correta para serem 

realizadas as tarefas dos setores OI e AE. Por conta disso, alguns servidores consideram essa 

divisão injusta. Essa questão é colocada no seguinte diálogo:  

Júlia: “Quando vocês que colocam que tem que ter essa ação, quer dizer o 

problema do desvio de função não tá sendo colocado aqui, que é uma coisa que já 

foi tão arraigada dentro de todo mundo, que todo mundo reconhece isso como, 

como se isso fosse correto e não é correto. Esse é o problema, né, então hoje 

existem técnicos, todo mundo é técnico e cada um faz uma coisa, aí uns têm mais 

responsabilidade que não deveria ter, mas tem mais. Esse é o problema e isso cria 

esse tipo de pensamento entre os próprios colegas, né, que é injusto, mas não é por 

causa disso, é por causa do desvio de função. Na verdade, o que nós temos que 

discutir e lutar contra é o desvio de função.” 

Pedro: “E eu digo mais, inclusive é uma atribuição. Eu não acho que AE é uma 

coisa de nível médio não.” 

Essa discussão permite que os servidores foquem no reconhecimento por parte da 

instituição INSS. A maior parte dos servidores coloca a questão do serviço público em si não 

ser reconhecido, ao mesmo tempo em que cobra uma sobrecarga de trabalho extrema, aonde 

eles são demandados a fazerem cada vez mais tarefas, com um número reduzido, por conta 

das metas a serem cumpridas, sem receberem nenhum reconhecimento por isso. Nesse caso 

pode-se pensar no reconhecimento apontado por Clot (2010), que se dá a partir do gênero 

profissional maltratado, acarretando num reconhecimento falseado pela hierarquia, ou seja, 

busca-se um reconhecimento por parte da hierarquia, mas esta não reconhece de fato o 

trabalhador.  Como um servidor demonstra nas seguintes fala:  

Júlia: “(...) hoje numa empresa, não tem mais aquela coisa "você faz isso e isso", o 

trabalhador tem que fazer tudo. É essa visão de exploração né, cada vez pior. Não 

tem sabe assim, especialização. E aí você faz serviço de 5, 4. Isso o serviço público 

não tá fora disso. (...) "dá conta, dá conta", sem reconhecer...”.  

(...) 

Júlia: “(...) por isso que eu falo que é desvio de função, porque quando você, você, 

a gente mantém essa discussão aqui, então a gente sempre penaliza, ou culpabiliza 
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os daqui, não puxa lá de cima. Quem tem que ser cutucado, quem tem que ver isso é 

quem tá lá encima, né. Abriu concurso agora, pra quantos analistas? (...) Nenhum. 

Por que? Porque a instituição já se acomodou, se acostumou, porque ela pode 

contratar um técnico pra fazer o serviço todo. (...) Mas o pior não é a instituição se 

acostumar, o pior é nós nos acostumarmos. 

Mesmo com essas divergências, pode-se considerar que a maioria dos servidores 

demonstram certo reconhecimento em relação aos pares, pois consideram que as dificuldades 

que os colegas enfrentam são as mesmas que também têm de enfrentar e por isso acreditam 

que devem lutar juntos pelas causa que os afligem. Por mais que alguns servidores do AE não 

se sintam reconhecidos, esse reconhecimento entre pares está muito presente quando os 

servidores do OI falam dos servidores do AE, por exemplo, pois por mais que estes não 

queiram realizar essa atividade, reconhecem que esta é de muita dificuldade e demanda muito 

esforço aos que a realizam. No seguinte diálogo os servidores demonstram certa colaboração 

entre eles para que o trabalho possa acontecer sem maiores aborrecimentos. 

Júlia: “Eu acho que é isso aí, posicionamento. Acho que essa é a nossa forma de 

enfrentar essa situação (...) Ter a coragem de se posicionar e ser pontual com isso, 

e ter o apoio de todo mundo, porque se você é sozinho, você vai ser engolido, você 

sofre pressão, sofre perseguição. Então é reconhecer que quando acontece com ela, 

também tá acontecendo comigo, então se tá ruim pra ela, eu posso até não entender 

direito, mas se tá ruim pra ela, eu tenho que apoiar, porque a gente sabe que se o 

apoio não vier da gente não vai vir de lugar nenhum. Então as coisas no dia-a-dia 

aqui tem que ser assim.” 

 

Eliana: “Tem que se organizar né, organizar (...) porque se não, se você deixar, 

ficar naquela assim "ah, hoje eu vou fazer isso não, vou fazer nada não, deixa pra lá, 

agência tá cheia, deixa cheia, tá ruim, deixa do mesmo jeito. Aí o ambiente de 

trabalho, isso aí enfraquece.” 

 

Cintia: “E na verdade você sobrecarrega o outro.” 

 

Eliana: “Exatamente, você tá sobrecarregando o colega. A chefia quando tenta 

ajudar, se ela tá fazendo uma parceria junto com você, então vamos abraçar e 

tentar ver. Porque é muito ruim você tá com o ambiente de trabalho sobrecarregado, 

e a cheia em cima cobrando, cobrando, cobrando, aquilo vira uma bomba 

rapidinho, entendeu? Aí todo mundo... então a gente com o pouco que nós temos... 

temos um pouco de rigor? Temos. Temos dificuldade? Tem gente que as vezes vem 

pro serviço e não tá bem, "ah, hoje eu não vou não", mas vem né, vem de qualquer 

jeito. Então, chegamos aqui, vamos tentar.” 

 

Outro ponto colocado em relação ao reconhecimento, ou no caso, na falta deste, diz 

respeito principalmente aos servidores mais jovens, pois estes apontam que o INSS não 

oferece nenhum espaço para ascensão profissional, tanto pelo fato de não poderem receber um 

salário maior, quanto pelo fato da instituição não oferecer tempo e nem preparo para isso. 

Como nas seguintes falas:  

Pedro: “No meu serviço, por exemplo, não me dá nenhuma motivação pra fazer 

uma pós, fazer um mestrado, já que eu não vou ganhar nada pra isso.” 
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Júlia: “E outra coisa a instituição nem te libera tá pra você estudar não, não te 

libera, não te gratifica, não te libera.” 

Por conseguinte os servidores mais velhos consideram que os mais novos deveriam 

procurar outro trabalho, ao invés de continuarem trabalhando na previdência. No próprio 

INSATS há uma questão sobre o fato de seus filhos fazerem o mesmo serviço que estes no 

futuro, onde a maioria respondeu que não gostariam que estes seguissem os mesmos 

caminhos. No seguinte diálogo essas questões ficam bem evidentes:  

Letícia: “O pessoal novato já nasceu na época da tecnologia, pra eles é tudo mais 

fácil. Agora pra gente...” 

 

Matheus: “Eles são inteligentes e burros ao mesmo tempo, eles tem uma cabeça 

muito boa, era pra procurar alguma outra coisa.” (risos) 

 

(...) 

 

Eliana: “Voltar a estudar, e fazer uma outra coisa.” 

 

Júlia: “Daqui a pouco eles afastam aí por causa de doença.” 

 

Matheus: “Eles podem ficar malucos.” 

 

 Desse modo, os servidores mais experientes querem sair e os mais novos não têm 

muitas perspectivas em ficar. Muita coisa que faz parte do patrimônio do INSS, ou seja, da 

história construída coletivamente, corre o risco de se perder, principalmente nessa agência em 

que a maioria dos servidores se encontra na mesma situação. No momento em que a 

gratificação for incorporada ao salário integral, a maioria vai se aposentar e o gênero 

profissional de uma geração se perde. Este vai se renovar com a nova realidade, mas talvez de 

uma maneira completamente distinta, pois a tendência é que a previdência se torne cada vez 

mais automatizada. Este é outro fator muito frisado pelos servidores, pois o sistema do INSS 

recebe cada vez mais funções, para que por consequência muitas coisas que são resolvidas na 

agência, possam ser resolvidas pelo computador. Ao tempo que têm a consciência de que 

máquina, ou seja, o sistema não possui a mesma sensibilidade do ser humano como um 

servidor aponta na seguinte fala: “É diferente, uma coisa é você fazer através de uma pessoa e 

outra através da máquina. A máquina não tem a sensibilidade, igual ela falou, não tem aquele 

carinho, aquela coisa que vá né, fazer.”. Acreditam que a tendência é que essa máquina de fato 

substitua o servidor, a partir do momento em que este já não enxerga mais um futuro 

trabalhando na previdência.   

 Por conta da gratificação que não faz parte do salário ao aposentar, uma das lutas dos 

servidores nas greves é justamente em prol dessa questão. Além disso, os servidores mais 
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novos, que ainda não têm tempo suficiente para aposentar se preocupam com a reforma da 

previdência, que tende a prorrogar ainda mais este prazo. Na última greve eles conseguiram 

um acordo para que ao menos a gratificação fosse sendo incorporada aos poucos, ou seja, no 

próximo ano eles conseguem parte da gratificação e esta tende a ir aumentando, até que possa 

ser incorporada integralmente. Como mostram as seguintes falas: “Por causa da gratificação 

a gente não sai.”; “Só em 2017, três parcelas. Aí você termina em 2019.” No diálogo 

seguinte é possível entender melhor essa dinâmica: 

Júlia: “É, acrescentar em três parcelas, a, o pessoal que vai se aposentar em 2017, 

18 e 19.” 

Sofia: “Só em 2019 que a gente pode aposentar.” 

Júlia: “É, pode aposentar em 2017 e aguardar.” 

Eliana: “Aguardar até 2019.” 

Júlia: “Elas chegarem às parcelas.” 

 Por mais que exista esse acordo, os servidores não acreditam que este será cumprido 

de fato e que a tendência é apenas prorrogar esse prazo, como um servidor coloca na seguinte 

fala: “Então vai chegar em 2019, vai passa pra 2023, 2024...”. Por conta desse fator os 

servidores mais antigos já estão desacreditados de que possam aposentar com o salário 

integral e este aparenta ser o fator que mais pode contribuir para a perda de sentido do 

trabalho deles. No seguinte diálogo entre dois servidores, está presente até mesmo um humor 

negro a respeito do tema: “O negócio é a gente morrer. (...) Pro marido receber integral.”; 

”Mas se a gente pudesse morrer e retornar, né, mas não pode. (risos)”. Além de brincarem 

com o fato de que a maioria já trabalha há tanto tempo na previdência que já pode até 

aposentar duas vezes e que por esse motivo já não querem aprender mais nada.  

Letícia: “Ih, o Matheus já tem uns 50 anos de serviço.” 

Júlia: “O Matheus pode aposentar duas vezes.” 

Sofia: “Pode distribuir pra vocês.” 

Júlia: “Pode ceder um tempo aí pra nós.” 

(...) 

Letícia: “A gente passa o serviço pra ele e ele não quer aprender mais nada, porque 

tá quase na aposentando.” 

(...) 

Letícia: “Ele já tá quase aposentando tem 20 anos.” 

Júlia: “Desde que eu entro aqui, vocês falam que vão se aposentar.” 
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A partir dessa discussão, levanto a hipótese de que algumas estratégias individuais 

e/ou coletivas utilizadas por eles, podem ser maneiras que eles encontram para lidar com 

assuntos delicados. Como aparecem nas falas acima, talvez utilizem o humor para não 

demonstrarem o quanto essa questão pode ser frágil na vida deles. Além disso, apontam 

diversas estratégias que utilizam para deixar o trabalho mais leve e conseguirem lidar com 

certas questões, como o atendimento ao público, que às vezes é tão complicado, e para 

tentarem descontrair um ambiente que carrega certa tensão. Essas estratégias podem ser 

criadas para a manutenção da saúde, como apontado por Canguilhem (2012).  Como no 

seguinte diálogo:  

Antônio: “Pra você se sentir bem. Trata bem o primeiro, no segundo já vai fechando 

a cara, no terceiro, tá cansado. Não é nem por maldade, não é querer destratar a 

pessoa, é o cansaço, é o estresse.” 

 

(...) 

 

Cintia: “Como é que você chama o número?” 

 

Antônio: (...) “É um pouco assim na brincadeira na forma de chamar, nem 

precisava chamar pelo número, porque já informa pelo sistema. Você aperta lá e 

aparece, aí o segurado tem que ir. Só que tem segurado que não sabe o que que é 

uma letra W. Aí então eu chamo: letra w, senha tal, fulano, brincando como se fosse 

igual um aeroporto.” 

 

Cintia: “Ele faz igual aquela voz de aeroporto.” 

 

Antônio: “É uma forma até de descontrair (...)” 

 

 Mas em certo ponto chegam a colocar o quanto isso também pode ser adoecedor. 

Inclusive, apontam que muitos colegas de trabalho estão se afastando do trabalho por conta 

desse fato. A seguinte fala demonstra exatamente isso:  

Júlia: “Eu acho... como lidar com isso, porque é, as pressões, isso não vai mudar, a 

tendência é piorar, a tendência é piorar né, então a que nível eu consigo suportar 

isso né, porque você fica sempre pensando que você tem a condição técnica pra se 

aposentar, mas você não tem uma condição ainda na sua vida que possibilite abrir 

mão daquilo, porque você trabalhou 30 e alguns faz 40 anos e não tem direito de se 

aposentar com dignidade, né, que aí se ficar pensando nisso, pensando nas coisas 

que você tem que ouvir, que você tem que fazer igual aconteceu, essas cobranças 

que tem, não é facil, né. (...) “É o órgão que aposenta, mas não possibilita a gente 

aposentar...Então é cruel né...de que forma a gente pode lidar com isso sem adoecer 

muito, muito, que a gente vê aí os colegas tudo afastando, né.” 

 A partir de todas as questões apontadas, podemos observar que o sentido do trabalho, 

se mostra demasiado presente na agência colocada em questão, principalmente pela busca do 

reconhecimento, por parte dos servidores, pela amputação do poder de agir ou pela 

preservação da saúde. A maioria dos servidores dessa agência, portanto, já faz esse mesmo 

serviço há anos e ainda com todas essas condições, buscam fazer um trabalho de qualidade, 
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que muitas vezes não é alcançado devido a fatores externos, como metas, cobranças, sistemas, 

leis, que mudam a todo o momento. Por outro lado os servidores mais jovens não enxergam 

perspectivas em crescer dentro da Previdência, por mais que para alguns este seja apenas o 

início de suas carreiras. Além disso, vem acompanhado o fato de que a previdência está 

passando por uma reforma, que pode prejudicar os servidores mais novos. Com todos esses 

fatores, não há grandes perspectivas e juntamente com essa descrença aparece um sentido do 

trabalho maltratado. 

Desse modo, o sentido do trabalho demonstra-se de grande importância, pois um 

trabalho onde é difícil encontrar o sentido, pode ser a causa de tantos afastamentos por 

questões relacionadas à saúde e dessa descrença em que o INSS possa passar por mudanças 

significativas e positivas, como apontado por alguns servidores. Por isso discutir poder de agir 

e reconhecimento é importante para pensar no sentido do trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta monografia é apenas um recorte de várias questões que permeiam a vida dos 

servidores, um trabalho que é entrelaçado por valores, por questões sociais, políticas, ou seja, 

por diversos fatores externos, mas que afetam a vida e o cotidiano de trabalho desses 

servidores. Até porque o mesmo corpo que trabalha é o corpo que enfrenta as diversas 

situações da vida. Esses fatores estão presentes em todas as realidades de trabalho, não só a 

dos servidores, mas ao entrar na realidade deles, ouvindo-os e observando sua atividade, essas 

questões ficaram mais evidentes, principalmente pelo fato de lidarem diretamente com o 

público, um público que às vezes não é compreensivo e não reconhece o papel do servidor na 

sociedade. O trabalho realizado, portanto, não se esgota aqui. Há uma infinidade de fatores 

que foram observados nesta pesquisa que podem acarretar em diferentes pontos de vista e 

interpretações acerca da atividade dos servidores do INSS.  

Essa pesquisa teve alguns limites aos quais não pudemos ultrapassar, como a 

dificuldade de dar continuidade nos Encontros Sobre o Trabalho, por exemplo. Mas os 

Encontros realizados e todas as etapas anteriores a eles tiveram uma contribuição muito 

significativa para se compreender um pouco dessa realidade. Além disso, pelo que pude 

pesquisar, não há muitas pesquisas nesse campo, pelo menos, não com os servidores do INSS, 

e pretendo com este trabalho de conclusão de curso, poder expandir o conhecimento nessa 

área, tanto com pesquisadores/profissionais da área do trabalho, quanto com profissionais de 

outras áreas. 

A atividade dos servidores do INSS é de muita importância, pois atende a toda a 

sociedade, uma sociedade, que talvez não reconheça de fato o que é a previdência e que desse 

modo contribui para essa realidade, aonde estes lidam com questões tão difíceis, que estão 

presentes na agência em questão, e que talvez seja também a realidade de muitas outras 

agências do INSS. A própria instituição também contribui para desestabilizar o poder de agir 

do servidor e maltratar o gênero profissional presente, no momento em que impõe metas 

severas a serem cumpridas, tarefas diversas mesmo com um número reduzido de servidores, 

que têm que dar conta de tudo.  
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Desse modo, esses fatores podem estar totalmente ligados ao fato dos servidores 

buscarem um significado, um sentido, ao realizarem sua atividade, sentido este que é distinto 

para cada um, pois o trabalho pode ser visto de diversas maneiras, através de diferentes 

perspectivas. Buscam, portanto, uma maneira de manter a saúde no meio de trabalho e 

consequentemente em suas vidas.   
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ANEXO I - INSATS 
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