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Resumo 

 
Este trabalho visa incorporar elementos da Psicologia Social do Trabalho, particularmente aqueles desenvolvidos nas chamadas Abordagens 

Clínicas do Trabalho, à reflexão sobre o cotidiano das relações de trabalho experimentadas por trabalhadores de uma instituição federal de 

ensino superior, do segmento técnico-administrativo. Cumpre mencionar, que a tarefa de pensar o trabalho no espaço das relações de poder 

nas universidades públicas parece-nos, desde o princípio, uma tarefa hercúlea, em especial pelo reconhecido silêncio intelectual sobre essa 

dimensão do mundo universitário, que se ressente de publicações e reflexões sistematizadas sobre o tema. Ao assumir a condição de ensaio 
crítico, o texto pretende contribuir para o desvelamento das condições de trabalho e de vida de um conjunto significativo de trabalhadores, 

cuja importância, se não sensibiliza gestores e pesquisadores pelas reduzidas implicações econômicas de sua força de trabalho, parecem 

sustentar uma luta histórica e politicamente marcada pela adoção de práticas coletivas de resistência e ação. 
 

Palavras-chave: psicologia; trabalho; subjetividade. 

 

Abstract 
 

This work aims at incorporating elements from Work Social Psychology, especially those developed in the so-called Clinical Approaches to 
Work, to the reflection on the daily work relations experienced by workers from a higher education federal institution, in the technical-

administrative field. It must be mentioned that the task of thinking the work in the space of the power relations in the public universities 

seems, from the beginning, a herculean task, especially due to the acknowledged intellectual silence about this dimension of the university 
world, which lacks systematized publications and reflections on the issue. By assuming the condition of critical essay, the text intends to 

contribute to the uncovering of the work and life conditions of a significant group of workers, whose importance, if it does not touch 

managers and researchers due to the reduced economic implications of their workforce, seems to sustain a historical struggle which has been 
politically marked by the adoption of collective practices of resistance and action. 

 

Keywords: psychology; work; subjectivity. 
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As Universidades: Espaços da 

Multiplicidade de Trabalhos 

 
Percebidas por muitos autores conforme 

Nogueira (1989), Doria (1998) e Lima (2003), 

como instituições marcadas pela crítica sobre a 

sociedade em geral e sobre si mesmas, é aceito por 

expressivo contingente da comunidade acadêmica 

que as origens das universidades remontam aos 

séculos XII e XIII, na Europa Central. 

Tanto na França quanto na Itália, as primeiras 

agremiações universitárias surgem como resultado 

da movimentação de professores – no primeiro 

caso, em Paris – ou de alunos – no segundo caso, na 

Bolonha. Em ambos os casos, desde seus 

primórdios, subsiste a perspectiva crítica como uma 

dimensão fortemente vinculada ao espaço 

universitário. Nesse sentido, Lima (citado por 

Nogueira, 2003), comenta que: “onde quer que 

exista universidade, existe uma discussão sobre a 

crise, existe uma reflexão sobre a universidade e 

um questionamento das estruturas universitárias, 

dos procedimentos universitários, dos 

comportamentos predominantes da universidade” 

(p. 10). 

Considera-se, portanto, compreensível a 

vocação percebida na universidade para a reflexão 

enquanto exercício habitual, embora movimentado 

por diferentes demandas e interesses dos mais 

diferentes grupos. 

Essa multiplicidade de visões irá refletir-se na 

diversidade de modelos administrativos e 

pedagógicos adotados, desde as primeiras 

universidades. Faingold (2005) lembra que as 

universidades do norte da Europa contavam com 

público jovem, privilegiavam as chamadas artes 

liberais (gramática, retórica, lógica, aritmética, 

dentre outras) e resguardavam a tradição 

eclesiástica, com a teologia. A região mediterrânea, 

por sua vez, norteava-se pelas disciplinas do direito 

e da medicina, com alunos mais velhos e de nível 

social mais elevado. 

As transformações experimentadas nos espaços 

universitários até a modernidade fizeram ampliar 

ainda mais a diversidade de concepções a respeito 

dos possíveis arranjos institucionais, sendo 

marcante o crescimento do interesse do poder 

político sobre as universidades. Desde os Estados 

Nacionais até os grandes conglomerados 

econômicos da atualidade, cada vez mais as 

universidades incorporam, em seus estatutos e 

regimentos, orientações voltadas para o 

atendimento dos interesses nem sempre 

convergentes dos diversos atores sociais aos quais 

se vinculam. 

Ao mesmo tempo, imagina-se que, em meio a 

tanta diversidade, as universidades mantiveram, ao 

longo de sua história, traços identitários que 

delineiam e ratificam suas especificidades em 

relação a outras instituições, incorporando 

dimensões locais e reafirmando expressões mais 

amplas, oriundas de modelos compartilhados com 

outras sociedades e culturas. Em qualquer situação, 

a instituição universidade parece não poder furtar-

se às implicações transformadoras geradas pela 

própria consecução de sua finalidade mor: a 

produção do conhecimento.  

Dito de outra forma, nas considerações de 

Gazzola (2004): 
 

Instituição singularmente voltada para o futuro, a 

universidade é o espaço onde o que ainda não 

sabemos irá           preponderar sobre o que sabemos. 

É parte da própria natureza do conhecimento, núcleo 

em torno do qual gravita a instituição universitária, o 

acolhimento da incerteza e do novo. Mesmo 

pressionada pelo presente e por seus limites, a 

universidade abrigará sempre a possibilidade do 

movimento em direção ao possível, ao que existe, 

ainda, sob a figura da utopia. (p. 8) 

 

No caso brasileiro, particularmente, a situação 

de crise experimentada pela Universidade é tema de 

constante debate, cujo cenário atual seria norteado 

por duas posições centrais: uma primeira, que 

identifica a origem dessa crise na ausência de 

projetos que expressem os interesses e anseios de 

uma sociedade. Essa visão, segundo Manolita Lima 

(2003), é bem representada por autores como 

Touraine (1999/1974) e Machado (1997, 1998) e 

apresenta o risco, caso seja percebida de forma 

exclusivamente técnica, de esvaziar a discussão 

política e ser utilizada de modo a sustentar modelos 

educativos consentâneos com as orientações das 

agências financeiras internacionais, particularmente 

do Banco Mundial e da Organização Mundial do 

Comércio. 

A outra visão, capitaneada pelas reflexões de 

Boaventura Santos (1997, 2004, 2005), entende que 

a crise da universidade reflete em grande parte os 

conflitos derivados da compreensão sobre as 

diferentes funções que ela deveria assumir e critica 

veementemente o seu atrelamento à lógica dos 

interesses mercadológicos. Para esse autor, a 

transição entre paradigmas epistemológicos exige 

uma reflexão sobre a transição entre paradigmas 

societais, sendo que a universidade viveria, nessa 

mudança, três crises principais: a crise de 

hegemonia (ligada à própria noção de saberes); a 

crise de legitimidade e a crise institucional. 

Em qualquer dessas visões, a universidade – 

dada sua condição institucional – é reiteradamente 
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convocada a rever as relações de poder que a 

favorecem ou a inibem, bem como as formas pelas 

quais os sujeitos a ela vinculados em situação de 

trabalho acolhem, confrontam ou reproduzem essas 

mesmas relações. Enriquez (2001), falando do 

ponto de vista da psicossociologia, nos ensina bem 

essa lição: 

 
A instituição (...) não é apenas um conjunto que 

impõe seu poder. Para funcionar, ela tem de ser 

estruturada hierarquicamente, submetida a uma 

divisão do trabalho, a uma certa distribuição de 

poder. (...) A instituição define sempre quem tem 

direito à palavra e à sanção, e em quais 

circunstâncias. Essa característica é, naturalmente, 

mais marcada nas instituições complexas: 

instituições educacionais, sanitárias, sociais e de 

guerra. (p. 53) 

 

Tal discussão, excessivamente ampla para ser 

tratada com detalhes nos limites desse breve ensaio, 

permite-nos fazer algumas inferências quanto aos 

modelos de organização, de gestão e relações de 

trabalho que norteiam os trabalhadores das 

universidades. Isso porque entendemos que a 

necessidade de reflexão sobre esse espaço somente 

pode constituir-se mediante o reconhecimento da 

dimensão do trabalho e dos sujeitos que o 

executam, que experienciam relações e modos de 

ser destinados a sustentar a produção do 

conhecimento na universidade. 

Nesse sentido, alinhamo-nos a autores ligados 

ao campo da Psicologia Social Crítica do Trabalho, 

como Sato e Oliveira (2008), os quais argumentam 

no sentido de destacar a importância do cotidiano 

de trabalho para uma real compreensão das 

organizações e seus processos de gestão. 

Recuperando a noção proposta por Tedesco (1999), 

apresentam a idéia de cotidiano como  

 
(...) a esfera das atividades corriqueiras, comezinhas, 

constituído de pequenos episódios, dos fatos „sem 

prestígio‟. São os pequenos fazeres, as diversas 

tomadas de decisão, são as interações simbólicas e o 

locus no qual as representações, os discursos, as 

práticas são apropriadas e reproduzidas. (p. 27) 

 

Para esses autores, compete à Psicologia a 

responsabilidade de recusar o lugar de ciência 

positivista que lhe vem sendo continuamente 

oferecido ao longo da história, o qual 

pretensamente iria legitimar as divisões entre 

execução e concepção do trabalho, próprias do 

taylorismo. Por conseguinte, pode-se prever a 

cristalização das relações de poder, expressa através 

da hierarquização de atividades e de seus 

operadores. Segundo Sato et al. (2008, p. 195): 

 

Nesse aspecto, a contribuição da psicologia para a 

gestão – ao tomar o cotidiano de trabalho como 

objeto de sua análise, na perspectiva de uma 

psicologia social crítica – é chamar a atenção para o 

fato de que a gestão do trabalho não é feita apenas 

por aqueles que são reconhecidos como gestores 

(Schwartz, 2004; Spink, 1996) e para a constatação 

de que há, afinal, várias “gestões” que negociam 

entre si (...). 

 

Acolher a proposta desse referencial implica 

em reconhecer também a condição dos 

trabalhadores como protagonistas relevantes na 

trama subjetiva que se desenlaça no locus da 

universidade pública, com implicações sobre seus 

processos organizacionais, inclusive nas relações de 

poder entre os diferentes atores sociais envolvidos. 

Interessa-nos aqui, sobretudo, o trabalhador do 

segmento técnico-administrativo, raramente 

percebido ou identificado como objeto de 

preocupação por parte das reflexões que 

enxameiam o espaço acadêmico, a não ser quando 

voltadas para a análise de custos ou para os cálculos 

de distribuição de força de trabalho. As poucas 

exceções encontradas somente reforçam a 

percepção do vácuo sobre a produção acadêmica 

em torno do assunto. Optamos assim por concentrar 

nossas análises, nesse primeiro ensaio, no âmbito 

das instituições federais de ensino superior, 

privilegiando o olhar sobre os servidores públicos 

que atuam no segmento técnico-administrativo.  

 

Servidor Público: Que Espécie é Essa? 
 

O estudo em torno da situação dos 

trabalhadores técnicos e administrativos das 

Universidades Públicas solicita a incorporação de 

uma reflexão mais ampla, que permita compreender 

algumas dimensões relacionadas ao setor público e 

suas especificidades. Ignorar essa perspectiva 

significa, a nosso ver, correr o risco de subestimar a 

riqueza e complexidade do campo e adotar uma 

postura excessivamente reducionista, como 

procuraremos demonstrar. 

As análises em torno das relações de trabalho 

no setor público brasileiro têm sido efetuadas, 

majoritariamente, pelos intelectuais das áreas da 

Administração Pública, Economia, Política, 

Sociologia e História, privilegiando o enfoque das 

variáveis macro-sociais. Núcleos de estudo e 

pesquisa oriundos principalmente dessas áreas, 

consolidam-se em instituições como a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), a Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) e, em Belo 
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Horizonte, a Fundação João Pinheiro, destacando, 

dentre outros, os trabalhos de Paes de Paula (2003), 

Resende (2002), Bresser-Pereira (2001), Bresser-

Pereira e Cunnil (1999), Schwartzman (1996), 

Cruz, Queiroz e Sampaio (1998). 

Há, porém, poucos registros de estudos que 

considerem os processos microssociais e, 

particularmente, o campo da subjetividade dos 

trabalhadores do setor público. As poucas exceções 

identificadas acabam implicando na confirmação da 

regra, que parece sinalizar as dificuldades 

encontradas pela academia em convocar os 

diferentes atores sociais envolvidos a reconhecerem 

a importância dessa articulação entre sujeito e 

trabalho, no espaço das universidades. Reflete-se 

bastante sobre as modificações no papel do Estado, 

os impactos da implantação da administração 

gerencial, a participação popular na elaboração das 

políticas públicas, mas pouca escuta é oferecida aos 

servidores públicos, enquanto sujeitos portadores 

de seu próprio discurso. 

Os estudos realizados por Veneu (1990) em 

torno das representações de servidor público na 

sociedade brasileira, identificaram estereótipos 

modificados ao longo do tempo, variando desde a 

“Maria Candelária” e o “Barnabé”, até o “Caxias” e 

o “Carreirista”. De forma geral, tais imagens seriam 

variações de um núcleo central – ou representação 

básica – que pressupõe um indivíduo acomodado, 

sem ambições intelectuais, sem preocupações com 

o resultado do emprego e que atende mal as pessoas 

que o procuram. 

Preocupada com a lacuna teórica em torno do 

assunto, França (como citado por Cruz et.al.1998) 

argumenta: 
 

A ausência de estudos sistemáticos que busquem 

aprofundamento teórico e metodológico no campo 

das Ciências Sociais é, provavelmente, a maior 

responsável pela permanência de mitos e lugares-

comuns sobre o funcionário do Estado. A imagem 

popular ganha ares de verdade científica: rotina, 

ineficiência, desinteresse, complicação de 

procedimentos, burocracia, classe média, parasitas, 

conformistas. Assim como as coisas públicas, eles 

„não funcionam‟ e recebem até demais pela 

estabilidade e o pouco que trabalham. Ainda que 

esses estereótipos possam corresponder em graus e 

formas variadas ao funcionamento dos aparelhos do 

Estado e seus empregados – os burocratas -, o que 

vale aqui é ressaltar que eles têm dificultado em 

muito a possibilidade de uma aproximação não 

preconceituosa desta categoria. (p. 252) 

 

Por outro lado, ao tentar analisar o terreno das 

múltiplas representações que envolvem o trabalho 

no setor público, alguns autores acabam por 

recorrer a simplificações arriscadas, que 

desconsideram a complexidade em torno do tema e 

propõem soluções que dissociam sujeito e contexto, 

reduzindo fatos sociais complexos a derivações de 

causalidade supostamente clara, o que nem sempre 

nos parece adequado. 

Codo (2002), dissertando sobre práticas e 

comportamentos identificados junto a trabalhadores 

públicos em Brasília, argumenta: 

 
O servidor público das atividades meio está 

encalacrado cotidianamente na seguinte situação: 

algo de vital acontece, não sei o que e não sei como, 

mas para que este mistério chegue a bom termo 

alguém precisa, por alguma razão, do papel que 

tenho em mãos. Se for despachado rapidamente, se 

os carimbos e assinaturas saírem com presteza da 

minha mão, continuarei sendo solenemente ignorado 

pela história, pelos meus superiores. Continuarei à 

margem do meu próprio trabalho em um alheamento 

que nem mesmo Taylor ousou pedir aos seus 

operários qualificados. Mas se o papel emperrar, se 

eu sentar-me em cima dele, se inventar formas 

hábeis de embaraçar (o contrário de despachar), 

então eis-me elevado à condição de alguém 

importante, eis-me centro das atenções. Com sorte 

ficarei até sabendo por que cargas d‟água aquilo é 

tão importante. As pessoas me chamam ao telefone, 

os assessores sorriem, eis-me, enfim, integrado ao 

meu trabalho. Não é difícil prever qual será a 

escolha do servidor. Na sua lógica, assim como o 

marceneiro, ele também tem que deixar a sua marca. 

Se não tem outra forma de se tornar visto, 

importante, a política do não fazer é que está ao seu 

alcance. (p. 307) 

 
O texto – um ensaio sobre possíveis formas de 

articulação entre sujeito e organização – entende 

que o suposto não fazer do servidor público seria 

uma forma de reação ao anonimato e um 

instrumento de afirmação da existência do 

trabalhador, de sua ação e de sua presença.  

Bem mais aprofundado é o estudo realizado por 

Soratto (2000), em dissertação de mestrado 

orientada pelo próprio Wanderley Codo, que se 

propõe a investigar as concepções de um grupo de 

servidores públicos através de pesquisa qualitativa. 

A autora tenta confrontar a fala dos trabalhadores 

sobre o seu próprio trabalho com o discurso de 

reforma administrativa do Estado, capitaneado 

principalmente por Bresser-Pereira (1998), dentre 

outros. Nesse esforço, elabora categorias para sua 

investigação que deixam perceber uma maior 

sensibilidade para o tema, como a importância do 

reconhecimento formal e informal, a relação entre 

grupos, as perspectivas de carreira e a importância 

de identificação de sentidos do próprio trabalho. 

Em suas próprias palavras: 
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(...) podemos dizer que a concepção negativa sobre o 

funcionário público pode até ter fundamento real, 

mas é no modo de organização do trabalho que se 

pode encontrar o principal responsável pelo tipo de 

envolvimento que o servidor tem com o serviço 

público. (...) Esse modo de organização do trabalho 

não permite o reconhecimento da contribuição dos 

funcionários o que é motivo de sofrimento. Mesmo 

que se fale em motivação intrínseca do trabalho, na 

importância de conhecer a missão e coisas do 

gênero, o discurso da reforma [administrativa] 

continua contraditório com a prática, o que pode ser 

verificado em medidas tais como a flexibilidade da 

remuneração para que o servidor trabalhe ou formas 

artificiais de incentivar o desempenho. Mais uma 

vez desaparece o servidor como sujeito que pode e 

quer se envolver com o trabalho e espera crescer e 

ser reconhecido pelo que faz. (Soratto, 2000, pp. 

174-175) 

 

Parece-nos, portanto, que a referida autora 

assume a complexidade que o tema exige, 

problematizando as diferentes representações em 

torno da figura do servidor público e articulando-as 

a fatos sociais relevantes, como, por exemplo, a 

reforma administrativa proposta pelo Governo 

Federal brasileiro nos anos 90. Ao fazê-lo, ratifica o 

argumento de Lacaz (2010) para quem a efetivação 

dos chamados direitos sociais fundamentais (como 

Saúde e Educação) depende da intervenção dos 

trabalhadores envolvidos com essas áreas. 

No campo específico das universidades 

públicas, uma referência importante – embora 

também pontual – encontra-se no trabalho feito por 

Valle e Vieira (1999), que busca analisar a 

qualidade de vida no trabalho dos servidores 

técnico-administrativos da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Combinando pesquisa documental 

com a aplicação de questionários, os autores 

concluem que “... a qualidade de vida no trabalho 

permanece baixa para os servidores da instituição, 

particularmente se considerados como critérios de 

avaliação os itens remuneração, ambiente de 

trabalho, oportunidade de crescimento profissional 

e integração social”. 

Primando pelo relativo ineditismo de buscar a 

reflexão da instituição a partir do olhar de seus 

próprios trabalhadores, Valle et al. (1999) propõem 

ainda a articulação da dimensão política às práticas 

gerenciais, como alternativa para o atendimento das 

demandas do segmento de trabalhadores técnico-

administrativos. 

Outra referência significativa é o estudo de 

Neves et al. (1997), que se propôs a desenvolver 

pesquisa que privilegiasse a “vivência subjetiva dos 

trabalhadores” do setor de manutenção de um 

hospital público universitário. Para tal, argumentam 

buscar referencial teórico nos estudos de Laurell 

(1989), Dejours (1994), Wisner (1994) e Oddone 

(1986), contemplando desde a área de Saúde do 

Trabalhador até o Modelo Operário Italiano, além 

de recorrer à Psicodinâmica do Trabalho e à 

Ergonomia Situada. 

O grande mérito da pesquisa de Neves et al. 

(1997) parece-nos exatamente o de tentar promover 

um diálogo multidisciplinar para buscar a 

compreensão da experiência de trabalho nesse 

campo, extremamente rico em possibilidades de 

investigação, que é um hospital público 

universitário. Os resultados, obtidos a partir de 

observação no local de trabalho, entrevistas grupais 

semi-dirigidas e análise do conteúdo, são 

importantes: 
 

A não existência da possibilidade de contribuir com 

a organização do trabalho (...) e a não retribuição por 

parte da organização dos esforços que os 

trabalhadores desenvolvem (tanto no aspecto 

material como simbólico) no exercício de sua 

atividade geram uma situação de desmobilização 

subjetiva, fatal do ponto de vista da saúde, qualidade 

e produtividade. [grifo nosso]. (p. 169) 

 

Certamente, muitos vetores atuam sobre essa 

“desmobilização subjetiva”, como, por exemplo, a 

precarização das relações de trabalho, cujas 

conseqüências sobre a saúde dos servidores 

técnico-administrativos de uma universidade 

federal são analisadas por Marques e Pinto (2010). 

Além disso, deve-se também considerar relevante a 

percepção de cenários ditos “flexíveis”
4
 de trabalho 

e de emprego, que afetam – ora negando, ora 

reafirmando – as representações sobre o que é ser 

servidor público. 

Dentre as múltiplas áreas de conhecimento e 

perspectivas teóricas que podem auxiliar a 

compreender as relações entre trabalho e processos 

de subjetivação dos servidores técnico-

administrativos nas universidades, acreditamos que 

as chamadas Abordagens Clínicas da Psicologia do 

Trabalho
5
 teriam contribuições importantes a 

                                                 
4 Ocorre-nos, nesse sentido, as considerações de Bauman (2003, 

p. 46), quando analisa as mudanças nos processos de trabalho e 

afirma que “... empregos tidos como permanentes e 
indispensáveis, do tipo „impossível passar sem eles‟, se 

evaporam antes que o trabalho esteja terminado, habilidades 

outrora febrilmente procuradas, sob forte demanda, envelhecem 
e deixam de ser vendáveis muito antes da data prevista de 

expiração”. Embora o setor público não experimente essas 

transformações no mesmo ritmo do setor privado, seus impactos 
certamente se fazem sentir sobre trabalhadores e sobre os 

processos de trabalho que executam. 
5 Segundo Bendassolli (2009), o termo Abordagens Clínicas 
agrupa diferentes autores e perspectivas dentro da Psicologia do 

Trabalho, destacando-se a Psicodinâmica do Trabalho (Dejours), 
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oferecer, na medida em que privilegiam o 

reconhecimento de diferentes formas cotidianas dos 

trabalhadores de realizar seu trabalho, seus modos 

de ser e lidar com a instituição e as relações de 

poder ali existentes.  

É o raciocínio que pretendemos desenvolver a 

seguir. 

 

Pensar (...) Fazer: que Termos 

Completam essa Equação? 

 
Enquanto organizações prestadoras de serviço, 

as universidades públicas brasileiras precisam 

atentar – como quaisquer outras instituições desse 

setor produtivo – para a importância da dimensão 

das relações intersubjetivas que, em alguns casos, 

chega a ser determinante, dado o seu grau de 

relevância.  

Falando da perspectiva da Ergologia, Edouard 

Orban (2006) lembra que a moderna exigência de 

uma individualização de serviços vem interrogando 

as instâncias públicas e que a realização de 

qualquer atividade acaba por articular tanto 

dramáticas do uso de si quanto critérios 

quantitativos de gestão. Em outro artigo, Orban 

(2005), nos lembra que, nas organizações 

prestadoras de serviço, inclusive nas públicas, o 

resultado do processo de trabalho é consumido ao 

mesmo tempo em que é produzido, configurando o 

que ele chama de co-presença, caracterizada pelo 

contato direto entre trabalhador e consumidor. 

Articula-se, nesse contexto, a co-produção, uma 

vez que a relação dos servidores com os cidadãos 

usuários do serviço prestado (colocados agora na 

condição de clientes) pressiona pela redução do 

tempo e faz aumentar a importância da emoção e de 

sua gestão, o que certamente produz impactos 

significativos sobre a saúde mental dos servidores. 

A inserção dos trabalhadores técnico-

administrativos no espaço universitário das 

instituições públicas é marcada por contradições e 

representações múltiplas, todas construídas e 

reconstruídas sócio-historicamente. Uma delas, 

senão a mais importante: a divisão entre trabalho e 

educação, entre fazer e pensar. 

Tal dicotomia, já tão explorada por diversos 

autores como, Saviani (1994), Frigotto (1998), 

dentre outros, remonta às culturas grega e romana, 

atravessando a Idade Média e consolidando-se na 

modernidade com todas as suas contradições, 

                                                                       
a Clínica da Atividade (Clot), a Sociologia Clínica (Enriquez, 

Gaulejac) e a Ergologia (Schwartz). Para ele, “de modo geral, a 
abordagem clínica do trabalho enfatiza e endossa o peso deste 

[trabalho] na estruturação psíquica dos indivíduos” (p. 65). 

através de diferentes modelos educativos, formais e 

informais.  

Na universidade, espera-se do corpo técnico-

administrativo a realização de todas as atividades 

consideradas não-docentes, caracterizando a 

clássica compreensão entre atividades-meio e 

atividades-fim da instituição. Em linhas gerais, 

estariam os técnico-administrativos encarregados 

das primeiras, cabendo aos professores exercerem 

as últimas, entendidas como essenciais e agrupadas 

no trinômio ensino, pesquisa e extensão.  

A excepcionalidade – se possível – somente 

existiria no que diz respeito aos mecanismos de 

gerenciamento superior, efetuados em estruturas 

colegiadas sempre dirigidas por um docente. Dessa 

maneira, pode-se dizer que a concepção e o 

controle das diretrizes estratégicas da organização 

universitária – em última instância, também uma 

atividade-meio – será de responsabilidade do corpo 

docente, cabendo ao técnico-administrativo apenas 

a execução, ou, quando muito, a participação 

subordinada na elaboração de seu planejamento. 

Importa também frisar que, tratando-se de uma 

organização pública, a execução das tarefas e 

atividades deveria efetivar-se, pelo menos em tese, 

nos termos prescritos pelos instrumentos 

reguladores definidos pela legislação específica, 

sejam Planos de Cargos e Salários das diferentes 

categorias profissionais, seja o Regimento da 

Universidade, seja uma Lei ou Decreto federal 

específico. Nas situações concretas de trabalho, 

sabe-se que essa prescrição será permanentemente 

ressingularizada pelos trabalhadores, que irão 

desenvolver, individual e coletivamente, seus 

próprios modos diferenciados de realizar suas 

atividades
6
. 

Atentar para essa divisão de atribuições – que 

muitas vezes ganha caráter dissociativo – é 

fundamental para compreender a estrutura de 

divisão de poder que se instala e que se reapresenta 

de forma recorrente nos diversos espaços de 

trabalho na organização. Desconsiderar essa 

dimensão de análise implica em optar pela 

ignorância de um componente fundamental no 

processo de construção das subjetividades desses 

trabalhadores. Nesse sentido, Lima e Barros (2003) 

apresentam expressivo relato: 

 

                                                 
6 De forma geral, as Abordagens Clínicas do Trabalho assumem 

como válido o pressuposto desenvolvido pela ergonomia 
francófona a respeito do distanciamento entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real, reapresentado continuamente na 

diferenciação entre tarefa e atividade. A respeito, ver Guérin 
(2001), Clot (2006), Schwartz (2008), Vieira, Barros e Lima 

(2007). 
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que os funcionários não são capazes de assumir Em 

termos pessoais, o relacionamento entre funcionários 

e professores sempre foi extremamente conflituoso, 

marcado por preconceitos gerados e alimentados 

pelos conflitos cotidianos. De um lado, os 

professores consideram funções e tarefas 

importantes; de outro, os funcionários vêem os 

professores como autoritários e arrogantes, que não 

se dão nem mesmo o trabalho de informar a 

secretaria sobre suas atividades, a não ser com muito 

esforço e por meio de intervenções dos próprios 

colegas. (p. 3) [grifo nosso] 

 

É possível pensar que, orientados para a 

realização de tarefas majoritariamente percebidas 

como rotineiras e irrelevantes, os servidores 

técnico-administrativos mobilizam suas próprias 

subjetividades em um movimento dialético dos 

chamados “usos de si”, conforme proposto por 

Schwartz (2000). Isso porque, apesar de toda a 

parametrização em torno das descrições de 

atividades desses trabalhadores, é possível observar 

uma variedade extremamente ampla nos modos de 

ser e de fazer que os mesmos utilizam para atingir 

seus objetivos. 

Tomemos como exemplo uma tarefa usual 

desses trabalhadores, como o lançamento das 

informações relacionadas à produção docente em 

sistemas informatizados, destinados a registrar a 

produção docente. No intuito de fazer cumprir 

prazos e instruções normativas, os servidores 

muitas vezes recorrem a diferentes expedientes, em 

etapas diferentes de sua atividade. 

Para obter as informações que precisam, não há 

um único caminho, nem um procedimento padrão 

unificado: abordam o professor individualmente, 

apelam para a autoridade constituída, enviam 

formulários por reiteradas vezes, recorrem eles 

próprios a outras fontes de informação, enfatizam a 

legislação, dentre outras possibilidades. Não há 

uma prescrição de como obter tais informações. Há 

somente o prazo para que as mesmas sejam 

lançadas. O funcionário absorve para si – ou não – 

a responsabilidade de cumprir o prazo, para que o 

Departamento, o Curso ou o Programa não seja 

penalizado.  

Na etapa seguinte, para lançar os dados, o 

funcionário deverá estar familiarizado com os 

sistemas utilizados. Como há uma profusão 

crescente de demandas a serem atendidas e 

limitações técnicas ainda não superadas – em vários 

sistemas que não permitem a migração de uma base 

para outra – é comum observar a ocorrência de 

retrabalho, gerando acirramento dos conflitos. 

Nesse sentido, é razoável pensar que o servidor 

técnico-administrativo estará vivenciando o que 

Schwartz (1998, 2004) chama de dramatique, 

entendida como uma  

 
situação em que o indivíduo tem que fazer escolhas, 

ou seja, arbitrar entre valores diferentes, e, às vezes, 

contraditórios. Uma dramatique é portanto, o lugar 

de uma verdadeira micro-história, essencialmente 

inaparente, na qual cada um se vê na obrigação de se 

escolher, ao escolher orientar sua atividade de tal ou 

qual modo. (p. 104) 

 

Isso porque, lidando em uma organização que 

visa primordialmente a produção do conhecimento, 

o servidor técnico-administrativo é chamado 

reiteradamente a rever o seu lugar na instituição, o 

seu papel, a sua participação. Esse chamamento, 

entretanto, não é formal, nem institucionalizado. 

Efetiva-se na própria relação de trabalho, nos 

modos cotidianos de trabalhar e de gerir – inclusive 

de gerir-se – que a organização apresenta. 

Outra situação de trabalho relevante para nosso 

argumento pode ser encontrada no registro das 

reuniões dos diversos órgãos colegiados, 

responsáveis por significativa parcela dos processos 

decisórios na universidade. Pressupondo-se 

democrática a priori, a instituição universitária 

opta, desde sua constituição estatutária, pelo 

modelo de gestão participativa, implementada 

através de Câmaras, Colegiados, Congregações e 

Conselhos. Em todos, seria garantida a 

representação, não necessariamente paritária, dos 

diferentes segmentos – alunos, professores e 

técnicos – sendo premissa fundamental, para 

garantia de sua viabilidade, o registro das reuniões 

em atas que devem ser redigidas, discutidas, 

aprovadas, divulgadas e arquivadas, mantendo-se 

disponíveis para consulta, quando necessário. 

De modo análogo ao lançamento nos sistemas 

informatizados, o registro das reuniões em atas não 

se encontra parametrizado pela instituição. Não há 

um único modelo de ata a ser seguido, nem um 

manual de procedimentos sobre como providenciar 

sua aprovação ou arquivo. Apesar da instituição já 

ter oferecido, há alguns anos, cursos e treinamentos 

sobre redação oficial, majoritariamente esse 

conhecimento é transmitido oralmente de servidor 

para servidor, às vezes mediado pela chefia 

imediata, às vezes pura e simplesmente através da 

cópia do modelo anteriormente adotado. Há 

diversidade de modelos para redação, bem como 

diferentes possibilidades de procedimento para 

encaminhar a ata para aprovação, além de múltiplas 

metodologias de arquivamento e busca. Tais 

situações usualmente somente são observadas 

quando surge a demanda – comumente oriunda de 
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processos judiciais – pela obtenção de informações 

e cópias documentais.  

Todas essas atividades – tanto de execução, 

quanto de gestão em primeiro nível – são rotinas de 

responsabilidade de servidores técnico-

administrativos, que podem ser ocupantes de 

diferentes cargos, possuidores de diferentes níveis 

de instrução, com pouco ou muito tempo de serviço 

público, possuidores de experiência anterior ou não. 

Na ausência de parâmetros claramente definidos, é 

possível pensar que a sua história de vida terá ainda 

maior significação na definição de quais caminhos 

serão utilizados para dar cumprimento às tarefas 

previstas, de modo a garantir, em última instância, a 

legitimidade dos processos democráticos nas 

diferentes instâncias da instituição universitária. 

Esse mesmo trabalhador, simultaneamente ao 

discurso participativo, experimenta uma rotina de 

trabalho que colide com as promessas geralmente 

atreladas ao aumento da qualificação. Ampliar seu 

saber não significará maior poder de decisão, nem 

necessariamente maior reconhecimento, de forma 

tal que o investimento em sua própria formação é, 

comumente, uma estratégia que se coaduna com a 

procura de alternativas profissionais fora da 

universidade. 
7
 

Nesse ínterim, no entanto, deve-se observar que 

os novos conhecimentos construídos podem ser, e 

necessariamente o são, mobilizados e utilizados 

pela situação de trabalho vivida na própria 

universidade. Ou, como nos diz Santos (2000), 

apontando o entrelaçamento necessário entre 

trabalho e saber: 

 
Trabalhar é satisfazer uma exigência – produzir – 

mas, estreitamente ligada ao fato de criar, de 

aprender, de desenvolver, de dominar, de adquirir 

um saber. Trabalhar é procurar preencher certas 

lacunas do saber e, desse modo, as suas próprias. 

Quer dizer, se desenvolver, se informar, se formar, 

se transformar, se experimentar e experimentar sua 

inteligência. (p. 129) 

 

Incorporando a essa discussão a análise de 

Schwartz (1998) sobre os chamados “ingredientes 

                                                 
7 Nesse tocante, um dos elementos que merece uma reflexão 
mais detida refere-se exatamente àquelas situações em que um 

servidor técnico-administrativo alcança um nível de qualificação 

superior à exigência de seu cargo. Frente a uma possibilidade 
precária – senão muitas vezes nula – de promoção e/ou mesmo 

de reconhecimento (seja simbólico, seja econômico) de sua nova 

situação, este profissional sabe, de forma contraditória, das 
novas e complexas exigências de qualificação adotadas 

progressivamente pelas organizações. Ele também pode sentir a 

premência dos discursos que apresentam o investimento em 
educação como caminho inelutável para inserção, permanência e 

boa performance no mercado. 

da competência”, deparamo-nos exatamente com a 

questão da subjetividade, enquanto categoria 

fundamental e indispensável, inclusive para a 

efetivação de práticas gerenciais de perspectiva 

cada vez mais obrigatória, como a avaliação de 

desempenho. Nos termos do próprio filósofo: 

 
De fato, [a atividade de trabalho] comporta pelo 

menos três polaridades diferentes: o grau de 

apropriação de saberes conceitualizáveis, o grau de 

apreensão das dimensões propriamente históricas da 

situação e o debate de valores a que se vê convocado 

todo indivíduo num meio de trabalho particular. 

(Schwartz, 1998, p. 101) [grifo nosso] 

 

E, um pouco mais adiante, no mesmo texto: 

 
...existe uma reciprocidade dinâmica entre as normas 

próprias de vida da pessoa e o modo segundo o qual 

esta vai tentar recortar esse meio [de trabalho], isto 

é, tecer suas cooperações, armazenar informações 

pertinentes, ir buscar aqui ou acolá o que for preciso 

para viabilizar os circuitos, enfim, organizar e gerir 

seu cotidiano industrioso. (p. 122) 

 

Seria razoável então imaginar como possível o 

cumprimento de obrigações institucionais – por 

exemplo, as práticas de avaliação institucional às 

quais estão sujeitas as universidades públicas 

brasileiras – sem considerar a dimensão subjetiva 

vivida por milhares de trabalhadores e expressa 

cotidianamente em seus modos de fazer e de ser? 

Oportuno recorrer ao conceito de ecologia dos 

saberes, que o sociólogo Boaventura Souza Santos 

(2005, p. 7) define como sendo “... a universidade 

preparada para se abrir às práticas sociais, mesmo 

quando não informadas pelo conhecimento 

científico, que nunca é único (...). É integrar as 

grandes teorias epistemológicas, abstratas, às 

práticas concretas”. Nesse mesmo texto, o autor 

ratifica toda a concepção de universidade que tem 

defendido há vários anos
8
 e traz o curioso exemplo 

de seu encontro com um catador de lixo – ao qual o 

sociólogo oferece sua escuta – que esclarece os 

motivos pelos quais se recusa a sair da área onde 

mora.  

A dedução é clara: “Isso é ecologia do saber. É 

um novo equilíbrio, uma nova relação entre o 

conhecimento científico e os conhecimentos 

populares, os conhecimentos das associações 

cívicas, os conhecimentos dos cidadãos.” (Santos, 

2005, p. 8). 

                                                 
8  Lembrando que é essa mesma concepção que serve inclusive 
de referência para a atual proposta do Governo Federal de 

reforma do ensino superior (vide Santos, 2004). 



256 

 

Fonseca, J. C. de F.; Sales, M. M. & Dias, F. C. T. Psicologia, trabalho e subjetividade, modos de fazer e de ser: 

notas sobre as regulações vividas por trabalhadores técnico-administrativos em uma universidade pública 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 5(2), São João del-Rei, agosto/dezembro 2010 

 

 

Como podemos então chegar ao requinte de 

reconhecer os saberes externos à Universidade e 

ignorar os saberes acumulados durante décadas por 

gerações de trabalhadores em seus cotidianos de 

trabalho? Entendemos que a compreensão da 

atividade de trabalho a partir da perspectiva dos 

sujeitos que a executam – forma proposta pelas 

Abordagens Clínicas do Trabalho – pode auxiliar 

enormemente no processo de transformação das 

práticas institucionais no âmbito das universidades 

públicas, no sentido de relações de trabalho menos 

adoecedoras, modos de gestão mais éticos e 

organizações de trabalho menos alienantes.  

Isso implica em reconhecer a importância do 

estudo de temas como as relações de poder, os 

processos de qualificação profissional, as 

perspectivas de carreira dos trabalhadores técnico-

administrativos, seus modos de fazer e as formas de 

produção de doença/saúde no trabalho, 

privilegiando a escuta de suas expressões, sob pena 

de comprometimento de toda e qualquer meta 

organizacional auto-proclamada ou estabelecida por 

agentes externos. 

 

Um Pouco Além do Jardim: Outros 

Estudos se Fazem Necessários 

 
Essas considerações acima expostas, a guisa de 

reflexões exploratórias, têm basicamente o intuito 

de estimular a reflexão sobre relações e dinâmicas 

da vida universitária que têm recebido pouca 

atenção dos grupos de investigação. A presença dos 

Professores Yves Schwartz, Yves Clot, Christophe 

Dejours, Eugene Enriquez e Boaventura Souza 

Santos em várias universidades públicas brasileiras, 

ao longo dos últimos anos, potencializou a 

oportunidade desse diálogo, aqui proposto sob a 

forma de ensaio, que permite perceber a riqueza do 

campo e a premência de uma interlocução 

multidisciplinar. 

Entendemos que não é possível avançar a 

construção de uma sociedade mais justa e 

democrática sem reconhecer a premência dessa 

investigação. Mesmo porque, enquanto instituição 

pública, a universidade encontra-se com o inadiável 

desafio de lidar com a dimensão ética, que, 

conforme nos lembra Lima (2002), está diretamente 

vinculada à distinção entre “trabalho real” e 

“trabalho prescrito”. 

Para isso, há que se reconhecer a importância 

da subjetividade nos estudos das relações de 

trabalho, balizando-se preferencialmente por uma 

leitura multidisciplinar, que permita a compreensão 

do fato social total, seguindo a orientação de Mauss 

(1979). A adoção desse ponto de partida permitirá a 

compreensão dos diferentes processos relacionados 

aos modos de ser e fazer dos diferentes atores 

sociais envolvidos e promoverá a produção do 

conhecimento da Universidade sobre si mesma, 

sobre os sujeitos que nela trabalham, sobre as 

relações que se formam e se trans-formam nesse 

espaço. 

Sustentar a ignorância sobre tais aspectos não 

pode significar senão uma opção pelo paradoxo 

perverso de criticar, buscar o novo, o inédito, sobre 

tudo e sobre todos, exceto sobre si mesma.  
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