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RESUMO 
 
Nos dias atuais o serviço público brasileiro tem passado por uma grande crise 
estrutural, e, ao se falar em INSS, o problema, historicamente, é bem maior. O 
presente estudo tem por objetivo analisar a possível relação existente entre o 
estresse ocupacional e a síndrome de Burnout em uma amostra de servidores do 
INSS que trabalham na gerência Natal/RN, através do MBI (Maslach Burnout 
Inventory). Como objetivos específicos este trabalho buscou delimitar os resultados 
através do perfil sociodemográfico, verificar se todas as dimensões do Burnout estão 
ocorrendo nos servidores e compreender a ligação entre as condições laborais e 
falta de significado no trabalho. Esta pesquisa, de caráter quantitativo e qualitativo, 
baseou-se em estudo descritivo, exploratório e analítico. A coleta de dados foi 
realizada através de uma entrevista semi-estruturada e foi utilizado o Inventário, já 
mundialmente conhecido, validado e adaptado para o Brasil, o MBI. Os resultados 
apontaram que as características predominantes na amostra foram servidores do 
sexo feminino, na faixa etária acima de 55 anos, que estão lotadas nas APS, tendo 
ou não cargo de chefia e que tem mais de 28 anos de serviço público. Não foi 
possível estabelecer relações estatisticamente significativas em relação à unidade 
de lotação devido à baixa adesão à pesquisa de pessoas lotadas em algumas das 
APS e setores da gerência Natal/RN. Os resultados sugerem a necessidade de 
aprofundamento dos estudos, uma vez que a literatura brasileira ainda é incipiente 
em termos de resultados de Burnout nessa categoria profissional. 
 
Palavras-chave: Previdência Social; Serviço Público; Síndrome de Burnout; 
Condições de Trabalho; Servidores Previdenciários. 
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RESUMEN 
 
Actualmente el servicio público brasileño ha pasado por una gran crisis estructural, 
y, al que se refiere al Instituto Nacional de Previdencia Social (INSS), el problema 
historicamente es mucho mayor. El objetivo de ese estúdio es analizar una posible 
relación que hay entre el estrés y la síndrome de Burnout en una muestra de 
empleados del INSS que trabajan en la gerencia Natal/RN, por médio del MBI 
(Maslach Burnout Inventory). Los objetivos específicos de ese trabajo fueran intentar 
delimitar los resultados por médio del perfil sociodemografico, comprobar si todas las 
dimensiones del Burnout están ocurriendo en los empleados y compreender la unión 
entre las condicones laborales y la falta de significado en el trabajo. Esa 
investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo, se basó en un análisis 
descriptivo, exploratorio y analítico. La cosecha de los datos se realizó de una 
encuesta previamente estructurada y se utilizó el inventário, que es mundialmente 
conocido, comprobado y adaptado para el Brasil, el MBI. Los resultados indicaron 
que las características dominantes en la muestra fueran de empleados del sexo 
feminino, con más de 55 años, que trabajan en las APS, siendo o no jefes del 
departamento y que tienen más de 28 años de servicio público. No fue posible 
establecer relaciones estadisticamente significativas con relación a la unidad en la 
que esas empleadas están ubicadas debido a la baja adherencia a la investigación 
de personas que trabajan en algunas de las APS y departamentos de la gerencia 
Natal/RN. Los resultados sugieren la necesidad de una mayor profundidad de los 
estudios, una vez que la literatura brasileña todavia es incipiente con relación a 
resultados de Burnout en esa categoria profesional.  
 
Palabras clave: Seguridad Social; Servicio Publico; Síndrome de Burnout; 
Condiciones de Trabajo; Servidores de seguridad social. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays the Brazilian public service has undergone a major structural crisis, and 
when talking about INSS, the problem historically is much higher. This study aims to 
analyze the possible relationship between occupational stress and Burnout in a 
sample of the INSS servers working in the Natal/RN INSS through the MBI (Maslach 
Burnout Inventory). Specific objectives this study sought to define the results by 
socio-demographic profile, check that all the dimensions of Burnout are occurring on 
servers and understand the link between working conditions and lack of meaning in 
the work. This research, quantitative and qualitative, was based on descriptive, 
exploratory and analytical study. Data collection was performed using a semi-
structured interview was used and the inventory, already know worldwide, validated 
and adapted to Brazil, the MBI. The results that predominant features in the sample 
were females servers, aged over 55, who are crowded in the APS, with or without 
leading position and has over 28 years of public service. It was not possible to 
establish statistically significant relationships in relation to the capacity unit due to low 
adherence to search people crowded in some of the APS and management sectors 
in Natal/RN. The results suggest the need for further studies, since the Brazilian 
literature is still in its principle in terms of Burnout results in this professional. 
 
Keywords: Social Security; Public Service; Burnout Syndrome; Working Terms ; 
Social Security Servers.
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CAPÍTULO I – MARCO INTRODUTÓRIO 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo apresenta o referencial de discernimento deste trabalho de 

forma a situar a importância deste no contexto do serviço público previdenciário, 

suas implicações na vida pessoal e na saúde dos profissionais, resultando na 

formulação do problema. Em seguida o objetivo geral e os específicos, que 

nortearam a pesquisa. Por fim a justificativa abordando a relevância do estudo, suas 

contribuições para a academia, o contexto social e a instituição em estudo. 

  

O momento que estamos passando se caracteriza por mudanças rápidas 

personificado na globalização, aonde as informações chegam a todo instante por 

diversos meios de comunicação, num processo que tem levado cada vez mais ao 

individualismo e a competitividade, estes novos tempos nos têm obrigado a ser cada 

vez mais rápidos e versáteis, seja no âmbito privado de cada ser humano, seja em 

seus ambientes de trabalho.  

 

O servidor previdenciário tem uma carga grande trabalho, altamente dinâmico 

e por vezes contraditório, haja vista a subjetividade de muitas de suas ações, ainda 

que sejam norteadas pela legislação competente; influenciado suas relações com o 

público-alvo (o cidadão), para o INSS é chamado de Requerente, Contribuinte ou 

Segurado. O desempenho do servidor previdenciário, ao longo do tempo, pode 

sofrer sensação de impotência e incapacidade e provocar sentimentos de sofrimento 

que, em caso de agravamento, podem ocasionar o Burnout. 

 

Por Burnout, entende-se uma síndrome ocupacional de conceito 

tridimensional como fatores determinantes: a Exaustão Emocional (EE), Decepção 

Profissional (DP) e Despersonalização (DE). Isto é, caracteriza-se como um estado 

(ou processo – neste ponto existem muitas divergências entre os principais 

estudiosos do assunto) de frustração e esgotamento afetivo, resultantes do desgaste 
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provocado pelo trabalho paulatino, pelo contato diário e excessivo ao qual o servidor 

submete-se na interação com o cidadão e pela discrepância entre as metas 

estipuladas e as reais condições de executá-las (Maslach & Jackson, 1995). 

 

Ainda que se configure como um fenômeno já conhecido a nível mundial, o 

Burnout é relativamente desconhecido no Brasil. Só no ano de 1999, o professor 

Wanderley Codo, da Universidade de Brasília, desenvolveu uma ampla pesquisa 

com mais de 50.000 pessoas na área de educação. Tal trabalho, devido à sua 

extensão, é, ainda, um dos maiores estudos sobre Saúde Mental e Trabalho já 

aplicados no mundo. Mas poucos são os trabalhos que se sucedem e com 

referência aos servidores previdenciários é inexistente uma produção. 

 

Partindo da premissa de que a importância do papel que o servidor 

previdenciário desempenha na sociedade brasileira é algo fundamental e sendo ele 

agente no retorno social que o cidadão espera e merece o mesmo depara-se diante 

de uma posição onde cobranças lhe são impostas peremptoriamente, reforçando os 

paradigmas citados como modelos de serviço público e das competências e 

habilidades necessárias. Sobretudo, nota-se que existem contradições e o estigma 

que segrega o INSS e seus servidores. 

 

É sabido que no serviço público brasileiro na atualidade ocorre uma 

despreocupação com o aspecto humano em detrimento da supremacia econômica e 

tecnológica, permitindo que valores culturais, éticos e morais sejam relativizados. O 

servidor perde sua identidade e passa a incorporar comportamentos negativos ao 

cotidiano. Desta forma, ele se depara com um mal-estar difuso, difícil de ser 

explicado e torna-se alvo do acaso e das críticas sociais.  Porém, apesar de 

tamanha desvalorização, é legítima a representatividade da categoria. É ela quem, 

no uso de suas atribuições, potencializa a distribuição de renda, quem protege o 

trabalhador e dá o retorno à sociedade.  

 

 Submetido a sistemáticos dissabores, observou-se que o sofrimento psíquico 

consolida-se como um elemento muito cruel, que leva o servidor a sentir que a 
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instituição está despreocupada com o aspecto humano, em detrimento da 

supremacia econômica e tecnológica. O servidor perde sua identidade ao incorporar 

comportamentos negativos em seu dia a dia. Agindo desta maneira, passa a 

confrontar-se com uma situação inquietante, que faz cair seu rendimento e seu 

profissionalismo e fazendo com que a sociedade passe a lhe criticar cada vez mais e 

acreditar que é o servidor o principal e talvez único culpado pelo mau atendimento 

prestado pelo INSS. 

 

No primeiro capítulo, Marco Introdutório, foram tratados os assuntos básicos 

da Tese, como tema, título, abordagem, perguntas da investigação, objetivos, 

justificativa e limitações da pesquisa. No segundo, o Marco teórico, as origens e 

conceitos do Seguro e Seguridade Social, a importância da previdência social, e um 

longo detalhamento sobre a Síndrome de Burnout, passando pelos conceitos, 

características, abordagens, sintomas, mensuração, prevenção, classificação e 

estresse, além de conceitos que ligam a síndrome e a gestão de pessoas na 

administração pública. Ainda no capítulo 2 foram vistos conceitos sobre qualidade, 

extremamente importante para melhor explicar o lado emocional dos trabalhadores. 

No terceiro capítulo o Marco metodológico, com o tipo de investigação, e todos os 

detalhes da pesquisa, como população e amostra estudada, local e período de 

estudo, técnicas e análise de dados, hipóteses e variáveis. E no quarto e último 

capítulo foram analisadas quantitativa e qualitativamente os resultados.  

 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito da gerência Natal/RN (GEXNAT) do 

INSS, sendo realizado com servidores ativos da autarquia, após o autor do trabalho, 

que é servidor da instituição na citada gerência, através de conversas com outros 

servidores, observação da quantidade e frequência de afastamentos dos servidores 

e análise das condições de trabalho ter verificado indícios da síndrome de Burnout 

entre os servidores da localidade estudada. Foram contatados servidores de todos 

os setores do edifício sede da gerência Natal, bem como de todas as agências da 

capital e região metropolitana, tendo a escolha sido por conveniência, pois mesmo o 

contato tendo sido inicialmente por e-mail, o autor se deslocou até as APS (Agências 

da Previdência Social) para verificar se os servidores estavam tendo dificuldades em 
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responder ao questionário, também para colher as autorizações e para fazer as 

entrevistas com os servidores selecionados para esta parte. A escolha dos 

servidores selecionados se deu através de sorteio, sendo divididos em seis 

categorias: A primeira apenas com servidores lotados nas APS, porém sem terem 

cargo de chefia; a segunda apenas com servidores lotados nas APS porém com 

cargo de chefia, a terceira apenas servidores da área meio, a quarta categoria 

apenas médicos peritos, a quinta com assistentes sociais e a sexta com servidores 

afastados. 

 

 

1.2 TEMA 

 

Condições de trabalho na incidência da síndrome de Burnout em servidores 

públicos. 

 

 

1.3 TÍTULO 

 

SÍNDROME DE BURNOUT E CONDIÇÕES DE TRABALHO EM 

SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: Uma análise na 

gerência Natal/RN. 

 

 

1.4 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

Segundo Di Pietro (2014) o servidor público é a pessoa física que presta 

serviços ao Estado e a entidades da Administração direta e indireta com vínculo 

empregatício, remunerados por recursos advindos dos cofres públicos. 

 

Acompanhando a tecnicidade do mundo, vai-se, paulatinamente, 

necessitando de um trabalhador com maiores habilidades, ágil, que saiba lidar com 

uma nova representação de mundo. (Heloani & Capitão, 2003, p. 103). 
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 Para Lancman, Sznelwar, Uchida, Seiji e Tuacek (2007), embora os 

servidores públicos vivenciem relações mais estáveis no que tange à estabilidade do 

trabalho, também são expostos a outras formas de instabilidade oriundas da 

precarização do trabalho, possibilidade de privatizações, terceirização das 

atividades, deterioração das condições de trabalho e deterioração do desgaste da 

própria imagem, frente à responsabilização pelas deficiências e crise das 

instituições. Segundo Palazzo, Carlotto e Aerts (2012) a descontinuidade da gestão, 

os privilégios predominantes em muitas instituições públicas podem gerar pressões 

e estresse. Surgem como fortes preditores de Burnout entre servidores públicos: a 

conjuntura política e as ingerências político-partidárias, ambas favorecedoras da 

síndrome de Burnout podendo levar os servidores ao sentimento de impotência, 

entre outros, frente à impossibilidade da administração dos recursos disponíveis que 

não dependem exclusivamente de si, mas de uma ampla gama de medidas que 

acabam por exceder a sua autonomia e autoridade. 

 

 O termo Burnout foi inicialmente utilizado por Bradley (1969), mas ficou 

conhecido a partir de 1975 através de Freudenberg, psiquiatra que trabalhava com 

toxicodependentes em Nova Iorque; onde observou que alguns voluntários 

apresentavam uma progressiva perda de energia até chegar ao esgotamento e 

apresentar sintomas de ansiedade e depressão. Descreveu que estes eram menos 

sensíveis e compreensivos, desmotivados e agressivos em relação aos doentes, 

com um tratamento distanciado e cínico, e, com tendência a culpá-los pelos seus 

próprios problemas. 

 

 Nos Estados Unidos, o estresse e problemas relacionados, como a síndrome 

do Burnout, provocam, um custo calculado de mais de US$ 150 bilhões anualmente 

para as empresas. As implicações financeiras específicas do Burnout merecem ser 

avaliadas diante da insatisfação, avaliados diante da insatisfação, absenteísmo, 

rotatividade e aposentadoria precoce causados pela síndrome. No Brasil, o Decreto 

3.048, de 6 de maio de 1999, aprovou o regulamento da Previdência Social onde em 

seu Anexo II, trata quanto aos agentes patogênicos causadores de doenças 

profissionais. O item XII da tabela de transtornos Mentais e do comportamento 
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Relacionados com o trabalho (Grupo V da classificação Internacional das Doenças 

(CID-10) cita a “Sensação de Estar Acabado”, “Síndrome de Burnout”, “Síndrome de 

esgotamento profissional”) como sinônimos de Burnout, que, no CID-10, recebe o 

código Z73 (Souza & Silva, 2002). 

 

 Os primeiros estudos que investigaram o Burnout em enfermeiros mostraram 

que a síndrome estava positivamente correlacionada com a quantidade de tempo 

que os enfermeiros passam com os doentes, com a intensidade das exigências 

emocionais e com o cuidar de doentes com mau prognóstico. Os mais recentes 

mostram que está associado a fatores relacionados com o trabalho, tais como 

sobrecarga laboral, baixo nível de suporte, conflitos interpessoais, contato com a 

morte e preparação inadequada. A síndrome de Burnout envolve atitudes e condutas 

negativas com relação aos usuários, aos clientes, à organização e ao trabalho, 

sendo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para 

o trabalhador e a organização (Kiliminik, 2007). 

 

 A atuação profissional do servidor ao lidar diretamente com o segurado 

acarreta numa tensão emocional constante, atenção e grandes responsabilidades a 

cada gesto. Assim é a natureza do trabalho no contexto da previdência social 

brasileira, porque resulta em lidar com esperança, com a dor, com a ansiedade, com 

a doença, o que pode afetar os trabalhadores tanto das áreas meio como da área 

finalística, propiciando o surgimento da síndrome de Burnout. De acordo com o 

Ministério da Previdência Social (MPS) em 2007 foram afastados do trabalho 4,2 

milhões de indivíduos, sendo que em 3.852 deles foram diagnosticados como 

síndrome de Burnout (Jodas & Haddad, 2009). 

 

 Esta pesquisa se justifica na necessidade imediata em levantar informações 

quanto à síndrome de Burnout e sua sintomatologia nos profissionais do INSS da 

gerência Natal/RN.  
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 Destacam-se ainda como fatores motivadores para a realização deste estudo 

o interesse pessoal, e, a escassez de pesquisas científicas em todo o território 

nacional, enfocando a presença da síndrome de Burnout em profissionais do INSS. 

 

 Cabe ainda investigar com este estudo a incidência do estresse ocupacional 

nos servidores do INSS da gerência Natal/RN (GEXNAT), com o intuito de tentar 

compreender melhor algumas situações que interferem no bem-estar social e laboral 

do profissional, galgar novos horizontes a partir da compreensão, transformação e 

proposição de intervenções que venham a resgatar as dimensões afetivas contidas 

no cotidiano de quem cuida dos direitos do trabalhador. 

 

Do quadro ativo de servidores do INSS, em levantamento feito em 2010 

(INSS, 2010), 56,14% eram mulheres e 67,4% dos servidores estavam na faixa 

etária de 46 a 70 anos. Este perfil denota que, no caso das mulheres principalmente, 

as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos divide o tempo com a jornada de 

trabalho. Verifica-se, desta forma, que a um número considerável de servidores 

estão sujeitos, também, as doenças que ocorrem em idades mais elevadas.  

 

Um elemento levantado pelo mesmo estudo (INSS, 2010) calculava que até o 

ano de 2017 mais da metade de servidores, cerca de 12.257 mulheres e 5.394 

homens estariam com as condições de solicitarem sua aposentadoria. Outra 

informação dava conta que mais de 8.000 (oito mil servidores) já estariam 

recebendo abono de permanência até o final do ano de 2011, mais de um terço dos 

servidores ativos naquele momento. Mais um dado esclarecedor na pesquisa citada 

foi o alto grau de servidores dos concursos mais recentes que, com pouco tempo de 

ingressados no INSS, saíram para ingressarem em outros órgãos públicos. Levando 

a reforçar a ideia que a autarquia não tem despertado o interesse nos novos 

servidores para que estes ali fizessem sua carreira. 

 

Ainda pode pesar para o nível de estresse destes servidores o fato de 

residirem em grandes centros urbanos, enfrentando, muitas vezes, longos períodos 

de tempo para se deslocarem de casa para o trabalho e vice-versa. A esse respeito 
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Dowbor (1999) esclarece que a urbanização tem transformado o transporte até o 

local de trabalho num martírio, somando esse elemento estressor na vida laboral das 

pessoas. 

 

Espera-se ainda, que este trabalho fomente interesse sobre o tema, e que 

este gere novos estudos e discussões na área; e desta forma venha a contribuir 

tanto para o reconhecimento da síndrome de Burnout nos servidores do INSS, 

quanto para o aumento da preocupação consciente de todos os envolvidos com a 

qualidade de vida dos servidores. 

 

Segundo Gil (2010, p. 49), “[...] problema é qualquer questão não resolvida e 

que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento”. Para Lakatos e 

Marconi (2011), antes de um problema ser considerado adequado, ele deve ser 

analisado quanto à sua:  

 

a) Viabilidade: o problema deve conter a possibilidade de ser solucionado 

por meio de pesquisa; 

b) Relevância: ele deve ser capaz de trazer novas contribuições para o 

conhecimento; 

c) Novidade: ele deve ser condizente com o atual estágio de conhecimento 

da área; 

d) Exequibilidade: deve haver a possibilidade de se chegar a uma 

conclusão válida;  

e) Oportunidade: o problema deve atender interesses particulares e, 

também, gerais. 

 

Ultimamente, a síndrome de Burnout se configura como um dos grandes 

problemas de saúde pública que compromete a qualidade de vida das pessoas. Esta 

preocupação acontece pela severidade das consequências ocorridas, tanto no nível 

individual quanto organizacional, principalmente porque suas consequências 

interferem nas relações intra e interpessoais e em suas atividades laborais. Sousa e 

Mendonça (2009) discutem que os estudos sobre a síndrome de Burnout e as suas 
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variáveis são de fundamental importância, visto que o adoecimento de um 

profissional afeta diretamente a saúde da instituição na qual trabalha. É importante 

ressaltar que desde a década de 1990, vários estudos a nível nacional e 

internacional vem surgindo sobre a temática da síndrome de Burnout, mas durante a 

realização deste estudo, o pesquisador descobriu que mais de 50% dos 

participantes desconhecem a síndrome de Burnout. Por isto este trabalho servirá 

também de contribuição para um conhecimento destes trabalhadores. 

 

Tendo em conta que o servidor da previdência atua com atendimento a um 

público muitas vezes em situações limites como nos casos de auxílio doença e 

pensão por morte, e que, em sua maioria são pessoas de pouco conhecimento, este 

trabalhador estaria mais exposto a fatores de riscos ocupacionais e a condições 

peculiares podendo interferir na sua saúde e em sua qualidade de vida e mesmo no 

seu desempenho laboral, daí surge a motivação do trabalho que busca respostas 

para esta realidade. Porto (2006), ainda destaca que a maioria dos servidores 

públicos desempenha serviços do tipo intelectual, estruturados em ritos processuais 

rígidos e alicerçados em normas jurídicas complexas, por vezes contraditórias. 

 

Mediante esta realidade, e partindo da contextualização feita inicialmente, 

propõe-se a problematização da possível ocorrência da síndrome de Burnout devido 

ao estresse ocupacional a que estão sendo submetidos os servidores da gerência 

Natal/RN do INSS. O motivo que chamou a atenção do autor foi o adoecimento com 

posterior afastamento de vários servidores por motivos de estresse e outros 

problemas desencadeados por ele, como as difíceis relações dos servidores uns 

com os outros, bem como entre os servidores da autarquia no âmbito da gerência 

natal e os segurados. 
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1.5 PERGUNTAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

1.5.1 Pergunta geral 
 

Verificar se o estresse ocupacional a que estão submetidos os servidores do 

INSS da gerência Natal/RN desencadeia a síndrome de Burnout?  

 

 

1.5.2 Perguntas específicas 
 

1. Qual o perfil sociodemográfico e as características profissionais dos 

servidores previdenciários? 

2. Verificar a existência e qual a prevalência do Burnout em suas três 

dimensões nos servidores estudados?  

3. Em que medida as condições de trabalho pode levar os servidores 

estudados a uma perda do significado do trabalho? 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

 

1.6.1 Objetivo geral 
 

Analisar a possível relação existente entre o estresse ocupacional e a 

síndrome de Burnout nos servidores do INSS da gerência Natal/RN. 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

1. Delimitar o perfil sociodemográfico e as características profissionais 

dos servidores previdenciários; 
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2. Verificar se todas as dimensões da síndrome de Burnout, (Exaustão, 

Despersonalização e Decepção Profissional) estão ocorrendo nos servidores 

previdenciários da GEXNAT e qual a sua incidência em cada uma delas; 

3. Compreender em que medida as condições laborais implicam em falta 

de significado do trabalho prestado pelo grupo estudado. 

 

 

1.7 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Estudar os Servidores do INSS da GEXNAT por meio da análise do exercício 

de sua atividade e identificação de fatores objetivos e subjetivos ligados ao trabalho 

apresentará elementos que ampliam conhecimentos sobre o trabalho destes 

profissionais, permitindo proposição de novos estudos, contribuindo para academia 

e o mundo do trabalho. Até porque, como assinala Osório, Rotenberg, Araujo e 

Soares (2011, p. 917) “o campo de saúde do trabalhador não pode se omitir, hoje, 

de pensar nas categorias que atuam no serviço público, um dos segmentos mais 

vulneráveis ao estresse pelo contato direto com o público”. 

 

Para Tartaglini e Safran (1997) a atividade exercida pelos servidores pode ser 

caracterizada como uma categoria de alto risco para a doença relatada como 

estresse debilitante. Os pesquisadores em questão expuseram que há uma 

prevalência de distúrbios emocionais (18,6%), abuso de álcool (4,5%) e distúrbios da 

ansiedade (7,9%). 

 

O peso que o trabalho tem sobre a vida do homem traz alguns problemas. 

Entre esses problemas um tem sido identificado entre os trabalhadores que lidam 

diretamente com pessoas, principalmente quando envolve atividade de cuidado com 

outras pessoas (Vasquez-Menezes, 2005, p. 57-58). 

 

 Sendo representante da Previdência pública brasileira, o servidor do INSS no 

presente cenário, desempenha um papel valioso na manutenção da questão social 

nos estados, atua em ações sociais, e de forma indireta, no crescimento do 
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desenvolvimento econômico regional. Diante deste quadro, é importante estudar as 

deteriorações na saúde mental destes profissionais, tendo em vista a realidade, 

investigando, as condições objetivas inerentes a sua atividade, a organização do seu 

trabalho e o sofrimento decorrente dessa ocupação. Chanlat (1995, p. 5) evidencia 

que é preciso realizar uma reflexão de forma aprofundada sobre saúde no trabalho, 

não analisando as questões de segurança, mas as questões da saúde psicológica 

do trabalhador, devido à contingência dos custos sociais que se tem hoje com 

doenças profissionais, indenizações, readaptações, entre outros e salienta que um 

bom serviço público reflete em um melhor ambiente social. 

 

A realização desta pesquisa se deu a partir da observação do pesquisador, 

que também é servidor da instituição, do comportamento dos demais servidores, das 

diversas licenças médicas constantemente solicitadas por motivos de ordem 

psicológica, bem como a conversas onde haviam indícios de que as condições de 

trabalho estariam gerando um estresse nos servidores, e possivelmente 

desencadeando a síndrome de Burnout. 

 

Esta pesquisa busca identificar se ocorre a incidência, nos servidores 

pesquisados, do Burnout e sua relação com as condições ocupacionais no contexto 

do cenário da Gerência Natal/RN, de maneira a colaborar para que o trabalho destes 

servidores, de alta relevância social, possa se dar de uma forma mais adequada, 

com um melhor retorno à população e uma condição de vida laboral mais digna para 

esta classe trabalhadora. 

 

Almeja-se que os resultados a respeito da saúde mental e Burnout possam 

trazer melhorias das referidas condições e a ampliação do conhecimento no que se 

refere aos serviços prestados pelo INSS na localidade, já que o tema é, ainda, 

pouco difundido entre as instituições públicas e especificamente na gerência 

Natal/RN do INSS jamais foi investigado o tema e se ocorre relação com as 

condições laborais dos servidores pesquisados. A realização deste estudo justifica-

se também pela necessidade de agregar conhecimentos científicos sobre um tema 

ainda inexplorado sobre servidores previdenciários que adoecem devido as 
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condições laborais encontradas no âmbito da gerência Natal//RN. Para Balassiano, 

Tavares e Pimenta (2011) há uma carência de pesquisas sobre o estresse 

ocupacional na administração pública, motivo pela qual consideram oportuno e 

relevante o desenvolvimento de estudos empíricos, especialmente diante da 

Reforma do Aparelho do Estado, das novas práticas gerenciais e da adoção de 

novas tecnologias. 

 

A justificativa para o pesquisador é, ao fazer este trabalho pioneiro na 

localidade onde trabalha, conseguindo provar a tese, propor intervenções para a 

prevenção destes fatores estressantes, e, por ser administrador, buscar ações de 

gestão que vislumbrem minorar os danos que porventura já tenham sido causados 

nos servidores que possam já ter desenvolvido os sintomas da síndrome. 

 

A hipótese formulada para esta pesquisa é de que, assim como no contexto 

das organizações privadas, também no âmbito da Administração Pública é possível 

implementar políticas de qualidade de vida no trabalho que visem minorar os 

impactos negativos do dia a dia profissional na psique do indivíduo, prevenindo, 

pois, doenças ocupacionais, tais como o estresse e a denominada síndrome de 

Burnout. 

 

Assim, partindo desses pressupostos, o objeto desta pesquisa pode ser 

situado na linha de pesquisa de Meio Ambiente do Trabalho.  

 

Esta pesquisa buscou seguir todas as exigências éticas e científicas da 

Resolução n. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(Brasil, 1996), bem como as do Código de Ética Profissional do Psicólogo, 

Resolução n. 010, de 27 de Agosto de 2005 (Conselho Federal de Psicologia, 2005), 

sendo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Psicologia da UFRN sob protocolo 19/2015.  

 

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos desta pesquisa, e 

informados sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando livres para 
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retirarem o consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem que houvesse 

prejuízo algum para os pesquisados. Ainda foi informado aos participantes sobre o 

sigilo no que tange aos dados pessoais e a forma de divulgação nesta pesquisa ou 

outras publicações decorrentes desta ou ainda em eventos científicos / acadêmicos. 

 

 

1.8 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Estudos sobre Burnout e estresse relacionados ao trabalho tem limitações 

importantes que restringem qualquer tentativa de julgar a significância do problema. 

Um grande número de publicações relacionadas ao Burnout e estresse no trabalho 

tem sido publicadas, resultando em evidências para sugerir que o método de 

entrega e diagnóstico do paciente, visão negativa da eficiência no trabalho, baixos 

níveis de satisfação, estão associados com altos níveis de estresse e/ou Burnout 

(Benevides-Pereira, 2002). 

 

Uma das limitações foi a pequena quantidade de servidores, 107, sendo cerca 

de 30% do total de servidores ativos na gerência Natal/RN no momento da pesquisa. 

As dificuldades em ter um número maior de pesquisados se deu a período de férias, 

afastamentos, licenças médicas ou por não usarem o e-mail institucional, veículo por 

onde se deu o comunicado oficial da pesquisa. Este último fator foi observado como 

uma das maiores dificuldades, sendo necessária a ida do pesquisador até os locais 

de trabalho. Apesar da dificuldade a taxa de resposta dos servidores que 

inicialmente se dispuseram a responder ficou em 90%, compatível com as taxas de 

respostas encontradas na literatura, que variam entre 50,3% a 83% (Tucunduva, 

2006).  

 

Outra limitação encontrada foi a falta de conhecimento sobre o tema, o que 

levou aos pesquisados a ficarem reticentes quanto a participação na pesquisa. A 

esta desconfiança soma-se o fato do entendimento por parte de alguns dos 

servidores respondentes de que o questionário poderia ter algum uso avaliativo por 

parte da instituição, ainda que o pesquisador tenha esclarecido que se tratava de 
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uma pesquisa cientifica. 

 

Importante considerar que a amostra deste trabalho tem características 

regionais, podendo ser diferente do perfil dos servidores de outras regiões. Este 

especificidade não foi analisada neste estudo, portanto outra limitação encontrada é 

que a realidade pesquisada reflete apenas uma amostra populacional dos servidores 

previdenciários dentro do contexto da gerência Natal/RN. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ORIGENS E CONCEITOS DO SEGURO E SEGURIDADE SOCIAL 

 

Esse capítulo faz inicialmente um levantamento sobre as origens e conceitos 

da previdência e seguridade social, e na sequência trata da base de fundamentação 

para o estudo científico da síndrome de Burnout, dentro do que já foi produzido pela 

ciência sobre o tema nos últimos tempos. 

 

O Burnout vem do inglês, se refere àquilo que deixou de funcionar por 

absoluta falta de energia, uma metáfora para significar aquilo, ou aquele, que 

chegou ao limite e, por falta de energia, deixa de ter condições de desempenho 

físico ou mental adequado. 

 

Todos os países do mundo que atingiram a primazia em nível de 

desenvolvimento econômico-social, tiveram o Estado bancando programas de 

Seguridade Social, não somente estabelecendo todas as espécies de seguros e 

assistências sociais, como conseguiram cobrir a quase universalidade de sua 

população. Com um breve exercício de comparação, não por coincidência, pode-se 

notar que as nações que possuem fracas redes de seguridade são as que possuem 

os piores índices sociais (Scherman, 2000; Mesa-Lago, 2003). 

 

Logo, Oliveira (1992) define a Seguridade Social como “um conjunto de 

políticas e ações articuladas com o objetivo de amparar o indivíduo e/ou grupo 

familiar ante os eventos de morte, doença, invalidez, idade, desemprego e 

incapacidade econômica em geral”. Segundo o mesmo autor, a evolução de cada 

sistema em particular depende de inúmeras razões políticas, culturais, históricas, 

além de econômicas e sociais. 

 

Nuñes e Espinoza (2005) afirmam que o sistema de Seguridade Social atende 

a dois objetivos básicos. O primeiro é o de procurar proteger a população de 



 

17 

 

eventuais riscos econômicos através, principalmente, de programas de seguros 

sociais. O segundo é o de buscar assistir as pessoas com rendas insuficientes de 

sobrevivência na sociedade a superar sua situação de pobreza, seja em curto ou 

longo prazo, e melhorando suas condições de oportunidade. 

 

Programas dessa natureza tiveram suas origens desde a época pré-

capitalista por meio de ações essencialmente filantrópicas para atendimento da 

população menos favorecida. Contudo, eles só ganharam caráter oficial de governo 

com a promulgação na Inglaterra da “Lei dos Pobres”, durante reinado de Elizabeth I 

em 1601, e desenvolvido na reforma pelo Parlamento Inglês de 1834, ao qual 

estabeleciam modelos de assistência social compatíveis com a crescente classe 

operária da época e ao estímulo à acumulação de capital em meio à crescente 

industrialização (Farias, 1997). 

 

No final do século XIX Alemanha, França e Inglaterra foram pioneiros na 

formulação de legislações de caráter trabalhista, sindical e previdenciário, 

transformando os regimes então voluntários em compulsórios. Assim, o 

desenvolvimento das legislações sobre o tema foi instituída em 1901 na Inglaterra, 

onde se tornava compulsória o auxílio das paróquias às populações carentes de 

cada região, por meio da instituição de um tributo com este objetivo (Farias, 1997). 

Continuou pelo século XX, com destaque aos programas sociais implantados nos 

Estados Unidos, país até então resistente a maiores intervenções estatais. Este fato 

ocorreu quando grandes pressões sociais, durante a grande depressão, levaram o 

presidente Franklin D. Roosevelt a estabelecer entre outras medidas, o seguro-

desemprego e as aposentadorias por velhice (Farias, 1997). 

 

Após a II Grande Guerra, a Europa necessitava ser reconstruída e os 

sentimentos de solidariedade eram destaques no cenário apoiados, principalmente, 

pelos políticos e intelectuais sociais-democratas e comunistas que dominavam as 

ações no continente. Firmava-se neste momento, o denominado “Estado de Bem-

Estar Social” e o universalismo como sua premissa orientadora moldando, assim, o 
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perfil da maioria dos sistemas de Seguridade Social conhecidos do mundo (Farias, 

1997). 

 

Após todo este histórico, é correto dizer que em geral, os programas de 

Seguridade Social, mantidos pelos governos nacionais, são compostos por três 

níveis básicos que são a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Cada 

um dos elementos é explicado de forma mais aprofundada em seguida, expondo 

suas principais características e peculiaridades, visando sintonizar com o objetivo 

geral deste estudo (Farias, 1997). 

 

A compreensão do papel dos benefícios por incapacidade no sistema 

previdenciário tem, como ponto de partida, os princípios que permeiam as teorias da 

sociedade: justiça, necessidade e igualdade. A concepção de um seguro para 

compensar os perigos e as consequências dos problemas advindos de agravos à 

saúde enquanto parte de uma política social baseia-se, em última análise, nesses 

princípios. Os sistemas de proteção social têm suas origens na necessidade de 

neutralização ou redução do impacto de determinados riscos sobre o indivíduo e a 

sociedade. A formação destes sistemas resulta da ação pública que busca 

resguardar a sociedade dos efeitos dos riscos de doença, velhice, invalidez, 

desemprego e de outras formas de exclusão social, como renda, raça, gênero, etnia, 

cultura, religião, etc. (Viana, 2003). 

 

Os conceitos de Previdência, Seguro e Seguridade Social, embora muitas 

vezes sejam utilizados como sinônimos ou substitutos de proteção social são, ao 

mesmo tempo, etapas da evolução da proteção social e partes dela, a qual se 

constitui num todo maior, que funciona como instrumento de realização da justiça 

social e que se submete à política social do Estado (Mello, 2014). 

 

As ações constituintes da Proteção Social (ou modalidades de intervenção do 

Estado na área social) podem ser agrupadas segundo três modalidades básicas de 

ação: a Assistência Social, o Seguro Social e a Seguridade Social, elementos 

fundamentais do Estado Social, e que compreende as seguintes atividades: A 
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Assistência Social – distribuição de bens e recursos para camadas específicas da 

população, de acordo com necessidades tópicas, sendo ações de tipo focalizado, 

residuais e seletivas; O Seguro Social – distribuição de benefícios a categorias 

ocupacionais específicas; A Seguridade Social – assistência através de benefícios, 

ações e serviços a todos os cidadãos de uma determinada unidade territorial (Viana, 

2003). 

 

O modelo do Seguro Social caracteriza-se em dar cobertura a grupos 

ocupacionais através de uma relação contratual, em que os benefícios dependem 

das contribuições previamente realizadas pelos trabalhadores segurados. Baseia-se 

no princípio da solidariedade, juntamente com princípios meritocráticos, pelos quais 

os indivíduos deveriam receber compensações, com base e na proporção de suas 

contribuições, e o objetivo central visa à manutenção do status socioeconômico, em 

situações de infortúnio e perda da capacidade do trabalho, assegurando ao 

trabalhador condições iguais às existentes quando se encontrava em atividade 

(Viana, 2003). 

 

O modelo de proteção social que caracteriza a Seguridade Social tem como 

base o conjunto de políticas públicas que, através de uma ação governamental 

centralizadora e unificada, procura garantir à totalidade de seus cidadãos um mínimo 

vital em termos de renda, bens e serviços, voltada para um ideal de justiça social. 

Os benefícios são concedidos como direitos universalizados de acordo com as 

necessidades, com base em piso mínimo, o que asseguraria um eficiente 

mecanismo de redistribuição de renda e de correção das desigualdades do mercado 

(Viana, 2003). 

 

No Brasil, a Constituição de 1988 adotou o conceito de Seguridade Social em 

que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. (Brasil, 1988).  
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A Seção III, que trata da Previdência Social, define que esta será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada. O Artigo 1º da Lei 8213 /91 (Brasil, 1991), aponta que a Previdência 

Social será mediante contribuição e tem por fim assegurar aos seus beneficiários 

meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente (Brasil, 1988). 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS) que tem a finalidade de 

promover o reconhecimento, pela Previdência Social, de direito ao recebimento de 

benefícios por ela administrados, assegurando agilidade, comodidade aos seus 

usuários e ampliação do controle social. Compete ao INSS a operacionalização do 

reconhecimento dos direitos da clientela do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) que, conforme o Boletim Estatístico da Previdência Social, de 2004, 

abrangia aproximadamente 31 milhões de contribuintes. O INSS foi criado em 1990, 

a partir da fusão de dois institutos diretamente vinculados ao então Ministério da 

Previdência e Assistência Social, com atribuições e finalidades distintas, porém 

complementares: o Instituto de Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social (IAPAS) e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A 

partir desta fusão, a nova autarquia do Ministério da Previdência Social, o INSS, 

agregou as atribuições e finalidades dos dois institutos que a precederam, 

centralizando numa mesma estrutura organizacional as atividades e serviços 

previdenciários que eram prestados separadamente por dois órgãos distintos. Essa 

nova denominação do antigo INPS, agora INSS, não se deu por acaso; ela reforça a 

“lógica do seguro” que dá suporte ao modelo previdenciário brasileiro desde a sua 

origem, reafirmando, cada vez mais a ideia da Previdência como seguro, e não 

como elemento integrante da concepção constitucional social (Boschetti, 2003, p. 

32). 

 



 

21 

 

Segundo Martins (2014, p. 296) é a previdência social segmento da 

seguridade, composta por um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinados a estabelecer um sistema de proteção social mediante contribuição, 

objetivando proporcionar meios indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua 

família, quando ocorrer as contingências previstas na lei. 

 

Fazendo a nálise da situação geral da saúde dos servidores do INSS, a 

incidência de afastamentos por doenças do grupo mental foi a mais significativa, 

tanto no ano de 2008 quanto em 2010. As evidências colhidas por meio das 

entrevistas, anamneses e observação do profissional de saúde in loco, levam a crer 

que as relações interpessoais - permeada de conflitos - são a razão mais 

significativa para esse tipo de afastamento. Doenças do grupo osteo muscular são a 

segunda maior causa de afastamento nos dois anos estudados, ressaltando a 

importância da ergonomia na análise do perfil epidemiológico do servidor do INSS 

(Tafner, 2007). 

 

A Previdência Social para Oliveira (1992), nomeada pelo autor de Seguro 

Social, é constituída por um plano de pagamentos em dinheiro ou serviços 

prestados, ao cidadão ou aos seus dependentes, como contrapartida parcial ou total 

à sua perda de capacidade de trabalho. 

 

Oliveira (1992) destaca ainda que, sendo admissível nesses programas algum 

nível de redistributividade, ele não deixa de se caracterizar como seguro, mesmo 

não o sendo de forma estrita. Entretanto, é fundamental o entendimento de que o 

objetivo primário da Previdência Social é de repor a renda contribuída pelo 

trabalhador. Assim, a redistribuição deve ser relegada a um segundo plano 

dependendo da conveniência da economia em que está inserida. 

 

A Saúde, também descrita por Oliveira (1992), é conceituada como a união de 

políticas públicas de caráter médico, nutricional, sanitário e ambiental, com o 

objetivo de socorro, prevenção, tratamento e cura de distúrbios de natureza física ou 

psicológica dos cidadãos da sociedade. 
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A Assistência Social é definida por Nuñes e Espinoza (2005) como uma 

estrutura redistributiva do Estado, com o objetivo de assistência, por transferências 

monetárias ou não, às famílias que possuam condições iniciais muito baixas, as 

quais não as permitem inserção aos mercados, seja de produtos ou de trabalho. 

 

O público alvo dos benefícios assistenciais deve se basear em uma parcela 

seletiva da população, selecionada por critérios de necessidade, onde quase sempre 

não há, por parte deles, vínculos contributivos diretos (Oliveira, 1992). 

 

Nuñes e Espinoza (2005) acrescentam que a garantia de um nível de 

consumo mínimo no curto prazo pode quebrar o perverso ciclo da pobreza na 

medida em que as gerações seguintes cresçam relativamente suas condições de 

oportunidades. No momento em que as condições das famílias mais pobres 

obtiveram melhor equilíbrio com as das mais abastadas ou médias, as 

transferências perdem importância podendo, até serem extintas. 

 

Nas últimas décadas, a Seguridade Social de quase todos os países, em 

especial nos emergentes, passou por crises de amplas proporções. Graves críticas a 

esses programas surgiram, devido ao aumento da sua importância perante a 

sociedade, levando a um inchaço na intervenção do Estado na economia e a 

interferências cada vez maiores na eficiência das mesmas (Scherman, 2000). 

 

Os argumentos giravam em torno da alta carga tributária incorrida nesses 

programas, do mau emprego dos recursos públicos coletados e até mesmo sobre a 

ineficácia na promoção de bem-estar da população. Tais debates levaram a 

consecutivas reformas em várias nações e à diminuição substancial do nível de 

proteção social, sempre com o objetivo dos governos encontrarem a otimização do 

equilíbrio fiscal (Scherman, 2000; Mesa-Lago, 2003). 

 

De fato, a Seguridade Social atingiu um grau de cobertura muito grande 

devido, essencialmente, ao aumento da urbanização e ao envelhecimento da 

população. O crescimento dos gastos estatais atingiu níveis que sufocaram as 
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finanças de muitos países e as discussões para estabelecimento de limites para a 

intervenção e o chamado “tamanho ótimo” do Estado eram inevitáveis. Desta forma, 

é importante analisar mais cuidadosamente a Previdência Social, sua importância 

para a sociedade, além das crises pelas quais esta tem passado nos últimos anos, o 

que fez aumentar os debates a respeito de reformas em sua estrutura e 

gerenciamento (Scherman, 2000). 

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

  

 Com o intuito de esclarecer o contexto organizacional onde atuam os 

trabalhadores que participaram da pesquisa, é preciso conhecer melhor o processo 

de trabalho nas Agências da Previdência Social (APS), levando em consideração as 

diversas nuances que interferem no dia a dia laboral dos servidores envolvidos na 

atividade de atendimento ao público nas APS e as relações sociais que se 

estabelecem entre eles e os usuários da Previdência Social.  

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi criado em 1990, a partir da 

fusão de dois institutos diretamente vinculados ao então Ministério da Previdência e 

Assistência Social, com atribuições e finalidades distintas, porém complementares: o 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) e 

o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A partir desta fusão, a nova 

autarquia do Ministério da Previdência Social, o INSS, agregou as atribuições e 

finalidades dos dois institutos que a precederam, centralizando numa mesma 

estrutura organizacional as atividades e serviços previdenciários que eram prestados 

separadamente por dois órgãos distintos. Essa nova denominação do antigo INPS - 

agora INSS - não se deu por acaso; ela reforça a “lógica do seguro” que dá suporte 

ao modelo previdenciário brasileiro desde a sua origem, reafirmando, cada vez mais, 

a idéia da Previdência como seguro, e não como elemento integrante da concepção 

constitucional de seguridade social (Boschetti, 2003, p. 32), conforme discutido no 

Capítulo IV. Em decorrência dessa lógica, o INSS é visto como uma seguradora 



 

24 

 

pública, e, por conseguinte, seus contribuintes e beneficiários são chamados de 

“segurados”.  

 

 O INSS é dirigido por um (01) Presidente e quatro (04) Diretores, e sua atual 

estrutura organizacional é resumidamente apresentada a seguir com seus 

respectivos quantitativos (Decreto nº 5.870/2006, Anexo I. Capítulo I, Art. 2º): 

Presidência, Diretorias Executivas, Gerências Regionais (GR), Gerências Executivas 

(GEX) e Agências da Previdência Social (APS) (Brasil, 2006). 

 

 As quatro Diretorias são diretamente vinculadas à Presidência do INSS, estão 

sediadas em Brasília, no Distrito Federal, e assim denominadas: Diretoria de 

Orçamento, Finanças e Logística, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de 

Benefícios e Diretoria de Atendimento. Essas duas últimas são tidas como órgãos 

específicos singulares, e a área de benefícios é considerada “área fim” do INSS, 

pois se destina à prestação de serviços diretamente aos usuários, que é 

considerada atividade “finalística” da instituição. As Gerências Regionais, as 

Gerências Executivas e a s Agências da Previdência Social caracterizam-se como 

Órgãos e Unidades Descentralizadas. As Gerências Regionais são subordinadas ao 

Presidente do INSS e dentre sua s competências destaca-se a de supervisionar, 

coordenar e articular a gestão das Gerências-Executivas sob sua jurisdição.  

 

Existem cinco (05) Superintendências em todo o país, sediadas nas cidades 

de São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Recife e Brasília, cada uma delas com 

sua respectiva área de abrangência e Gerências Executivas vinculadas (Brasil, 

2006). 

 

Cabe às Gerências Executivas supervisionar as Agências da Previdência 

Social que estão sob sua responsabilidade nas atividades relacionadas ao 

“reconhecimento de direitos e recebimento de benefícios previdenciário s e 

assistenciais, bem como nas atividades de perícia médica e reabilitação profissional” 

(Decreto nº 5.870/2006, Anexo I. Capítulo I, Seção V, Art. 17º). Existem atualmente 

cem (100) Gerências Executivas em todo o Brasil, distribuídas entre todos os 
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Estados da federação. As Agências da Previdência Social são também conhecidas 

como Unidades de Atendimento, destinam-se ao atendimento ao público 

previdenciário com o objetivo de proceder ao “reconhecimento inicial, manutenção, 

recurso e revisão de direitos aos benefícios administrados pelo INSS, perícia 

médica, habilitação e reabilitação profissional, serviço social, bem como à 

operacionalização da compensação previdenciária e a emissão de certidões de 

tempo de contribuição” assinalado pelo Decreto nº 5.870/2006, Anexo I. Capítulo I, 

Seção V, Art. 18º, (Brasil, 2006). 

 

A estrutura de cargos no INSS é grande e bastante diversificada, entretanto, 

por razões que extrapolam os limites desta investigação, não se faz necessário 

explicá-la detalhadamente, entendendo-se como suficiente esclarecer que na área 

de benefícios das Agências da Previdência Social trabalham ocupantes dos cargos 

de médico, assistente social, analista previdenciário, técnico previdenciário, agente 

administrativo, auxiliar operacional de serviços diversos, entre outros, sendo os três 

primeiros cargos de nível superior, e os demais, de nível médio ou de 2º grau. Como 

as duas Agências em que o trabalho de campo foi realizado são do mesmo porte em 

termos de capacidade logística, operacional, de recursos humanos, etc., o desenho 

hierárquico de cargos em comissão e funções gratificadas é o mesmo para ambas, 

assim definido (Decreto nº 5.870/2006, Anexo II): Chefe de Agência, Chefe de 

Serviço e  Supervisor Operacional de Benefícios. (Brasil, 2006). 

 

Esses cargos e funções gratificadas quase sempre são ocupados por 

trabalhadores das próprias Agências e, portanto, pertencentes ao coletivo de 

trabalho. Geralmente os chefes e supervisores são pessoas mais experientes nas 

atividades da área de benefícios, gozam de boa aceitação pelos pares, embora não 

sejam escolhidos pelos próprios colegas, e sim, muito frequentemente, indicados 

pelos superiores hierárquicos da Gerência Executiva a que está vinculada a 

Agência. O Supervisor Operacional de Benefícios responsável pela área de 

atendimento é geralmente um servidor de atividade administrativa, enquanto o 

Supervisor da área de perícia médica é geralmente um servidor ocupante do cargo 

de médico (Brasil, 2006). 
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A atividade “fim” do INSS é o atendimento ao cidadão nas APS. Os atores 

principais neste contexto são os servidores destas agências, que, tendo este 

objetivo de trabalho, utilizam dos meios fornecidos pela autarquia A enorme procura 

pelos serviços prestados nas APS e a crescente demanda pelos mais diversos 

benefícios fomentaram mudanças nos processos do INSS ao longo dos anos. Uma 

das mais marcantes foi a mudança de parte do atendimento que era apenas 

presencial pelo atendimento remoto, por meio do telefone gratuito 135 e pela internet 

onde são tiradas dúvidas e principalmente realizado os agendamentos eletrônicos. 

Segundo Costa (2011) o atendimento pela internet é mais complexo, desafiador e 

dinâmico, mas tende a ser impessoal, pois não há o contato face a face. 

 

Os benefícios por incapacidade representam aproximadamente setenta por 

centro (70%) da demanda total de requerimentos. Para estes benefícios foram 

criados programas específicos SABI (Sistema de Administração de benefícios por 

Incapacidade) e SIBE (Sistema Integrado de benefícios). Para Macedo e Schmitz 

(2001, p. 450) atualmente, existem diversas ferramentas de software disponíveis no 

mercado para suportar e capacitar esforços para a engenharia de processos de 

negócios. 

 

De forma simplificada, pode-se dizer que o processo de trabalho na atividade 

de atendimento ao público na área de benefícios consiste na troca de informações 

entre os trabalhadores e os usuários do serviço de atendimento, onde os primeiros 

supostamente detêm conhecimento técnico e dispõem de instrumental de trabalho 

que permitem operacionalizar as solicitações de informações, orientações e 

formalizações de benefícios previdenciários dos usuários. Tal atividade é realizada 

individual e presencialmente pelos atendentes, que fornecem aos usuários 

informações e orientações sob re direitos e benefícios previdenciários, analisam 

documentos, formalizam processos administrativos de benefícios de aposentadorias, 

de pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e outros 

benefícios e serviços solicitados pelos usuários. Complementarmente, registram tais 

solicitações e dados nos sistemas informatizados, com vistas ao processamento dos 

mesmos e à concessão dos benefícios. Para tanto, os trabalhadores dispõem da 
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legislação previdenciária, de material impresso em manuais de serviço, documentos, 

equipamentos de informática em seus guichês e demais materiais de expediente, 

tais como lápis, papel, formulários padronizados, grampeadores, etc. Para facilitar o 

entendimento do leitor, convém esclarecer que “concessão de benefícios” significa, 

em essência, o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado, materializado em 

forma de pagamento mensal feito pelo INSS ao usuário, através da rede bancária. 

(Brasil, 2011). 

 

Outros indicadores sobre os processos de atendimento nas APS são os 

setores ou pontos de atendimento ao público, que são três, a saber: o setor de 

distribuição de senhas para atendimento, também denominado “Setor de Triagem”; o 

setor de Orientação e Informação, conhecido também pela sigla “OI”; e o setor de 

Atendimento Especializado,que dispõe de maior número de guichês para 

atendimento. Seguindo a dinâmica institucional interna, inicialmente o usuário se 

dirige ao setor de distribuição de senhas onde expõe ao atendente o que pretende 

solicitar no INSS; o atendente, então, lhe entrega uma senha alfa-numérica e o 

encaminha para o respectivo guichê em que aquele tipo de solicitação de benefício 

ou de serviço está sendo atendido. Quando a solicitação do usuário é passível 

somente de informação ou orientação, ele é encaminhado para atendimento no setor 

de Orientação e Informação, o que costuma ser rápido, devido ao menor grau de 

complexidade das solicitações. Caso se trate de solicitação mais complexa, como 

por exemplo, requerimento de benefícios, ou contagem de tempo de serviço, a 

senha que lhe é entregue destina-se ao setor de Atendimento Especializado. Nesse 

setor há maior quantidade de guichês para atendimento do que nos demais setores, 

porque geralmente são atendimentos mais demorados, que envolvem maior número 

de tarefas a serem executadas, além da diversidade de solicitações ou de benefícios 

a serem requeridos. Há também o setor específico de Perícia Médica, onde estão 

situados os consultórios médicos para os exames periciais e os guichês de 

atendimento destinados aos procedimentos administrativos do setor (Brasil, 2011). 

 

Mais que as tarefas de atendimento ao público propriamente dita, existem 

outras atividades da área de benefícios nas Agências que também são realizadas, 
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cumulativamente, pelos trabalhadores, dentre as quais as tarefas administrativas 

internas decorrentes dos requerimentos de benefícios, a formalização de 

solicitações e comunicações a outros setores, Agências ou outros órgãos, o 

arquivamento de documentos, etc. Para determinados trabalhadores há, ainda, as 

atividades de gestão de sistemas operacionais internos e de supervisão técnica da 

área de atendimento, os serviços externos, a emissão de autorização para 

pagamentos retroativos de benefícios previdenciários, a atividade de revisão de 

benefícios, o atendimento a demandas judiciais relacionadas aos benefícios da 

Previdência Social e a atividade gerencial de administrar a parte logística e 

operacional da própria Agência (Brasil, 2011). 

 

O quadro de trabalhadores ativos do INSS tem cerca de 30.000 servidores de 

ambos os sexos, com predominância do sexo feminino. A faixa etária compreende o 

intervalo entre 18 e 70 anos de idade, destacando-se que mais de 50% dos 

servidores está com a idade superior aos 50 anos de acordo com a Cartilha do 

Ministério do Planejamento (Brasil, 2011).  

 

Esses fatores de idade somam-se ao fato do quadro funcional do INSS ter 

ficado o mesmo nos anos 90, período este em que praticamente não foram 

realizados concursos públicos para ingresso de novos servidores, o que corrobora a 

opinião de Costa (2011), que esclarece o cenário relativo à saúde do trabalhador 

ainda era marcado pela ausência de investimentos públicos. 

 

No Brasil, essas circunstâncias acentuaram a vulnerabilidade dos 

trabalhadores, seja ela de caráter financeiro, ou na forma de agravos à saúde física 

e mental, e trouxeram repercussões diretas no sistema de seguridade social 

brasileiro. A Previdência Social, como parte desse sistema, passou a ser vista, 

então, como instância de retaguarda de amparo econômico e social, para assegurar 

aos trabalhadores os benefícios previdenciários e, minimamente, garantir-lhes a 

sobrevivência, extensiva também à sua família. Muitos usuários da Previdência 

Social apresentam situações trabalhistas precárias em termos legais de proteção ao 

trabalhador, inclusive no tocante à saúde, e são sujeitos ativos de uma força de 
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trabalho que protagoniza as contradições e dilemas do processo de reestruturação 

produtiva do capitalismo pós-moderno baseado no modelo de acumulação flexível 

do capital (Abramides & Cabral, 2003, p. 4-5).  

 

Mesmo com a ocorrência de situações que se caracterizam como violência no 

trabalho, a situação mais comum esta baseada numa boa relação entre os 

servidores do INSS e os segurados / requerentes que procuram atendimento na 

autarquia. Por parte dos servidores existe um relacionamento com o cidadão  que 

tem como base o respeito, a intenção de ajuda em busca da solução dos 

problemas,ou mesmo de orientação, contudo nem sempre os clientes entendem 

assim, passando a destratar e até ameaçar os servidores, indo na mesma direção 

apontada por Dantas (2004, p. 7), que explica que: “Atendimento ao público é 

atendimento ao público em qualquer situação, mas as pessoas tem o hábito de 

relacionar o mau atendimento apenas a empresas e órgãos públicos”. 

 

A previdência social foi no passado elemento importante no que se refere à 

definição da oferta de mão-de-obra no Brasil, beneficiando a estruturação do 

mercado de trabalho. O sistema de seguridade social hoje vigente no país nasceu 

com  a promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Conforme foi se expandindo 

a com a organização dos trabalhadores e a sua mobilização por melhores condições 

de vida, diferentes segmentos de assalariados foram tendo acesso aos benefícios e 

aposentadoria (Salvador, 2005, p. 11). 

 

A constituição de 1988 é considerada um marco jurídico-político do processo 

de redemocratização do país. A inclusão de um capítulo, na constituição de 1988, 

sobre a seguridade social foi o mais importante escorço de modernização da 

previdência social do Brasil (Teixeira, 2003). 

 

Como resume Viana (2003), as bases da organização da seguridade social 

estavam apoiadas na universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade 

do acesso às populações rurais e urbanas, irredutibilidade do valor dos benefícios e 

caráter democrático e descentralizado de gestão. 
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Soares (2003) aponta que a previdência social brasileira ainda é o maior 

sistema da América Latina, possuindo a maior cobertura tanto urbana como rural. E 

assumiu características de seguridade social ao incorporar a previdência e a 

assistência social e a saúde, cujo sistema de acesso universal é único na América 

Latina. 

 

É decisivo destacar que a principal materialização do sistema de seguridade 

social e, portanto, do pacto social estabelecido através da nova Constituição de 

1988, foi a instituição, através do artigo 165, da obrigatoriedade de elaboração do 

orçamento da seguridade social que passou a integrar a lei orçamentária anual 

(Teixeira, 2003). 

 

Nos países da América Latina, os sistemas previdenciários passaram também 

por reformas, em alguns deles num processo de imitação do modelo de estratégia 

liberal, baseadas na privatização da previdência social, com ênfase na 

desregulamentação do mercado e trabalho e nos benefícios seletivos ao invés de 

universais, enquanto em outros as mudanças foram mais limitadas. Países como 

Chile (1981), Peru (1993), Argentina e Colômbia (1994), Uruguai (1996), Bolívia e 

México (1997), El Salvador (1998) e Costa Rica (2001) optaram por substituir, parcial 

ou integralmente, os sistemas públicos de repartição por sistemas privados 

obrigatórios de capitalização individual (Gentil, 2007). 

 

Esse cenário é visto pelos estudiosos do assunto com preocupação, por 

demandar mudanças no perfil das políticas públicas, colocando novos desafios para 

o Estado, a sociedade e a família Stephanes (1999). A transferência de recursos na 

sociedade é um deles. Por exemplo, as demandas de saúde, implicando em maior 

frequencia de internações hospitalares, consultas ambulatoriais, remédios, etc., 

aumento da demanda sobre o sistemas previdenciário,através de aposentadorias e 

pensões, adicionando-se ainda que envelhecimento requer também cuidados e 

atenção especial da família. 
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Ainda de acordo com Stephanes (1999), os impactos da dinâmica 

demográfica com respeito à Previdência Social refletem-se tantos nas despesas com 

benefícios quanto no lado das receitas. 

 

 

2.3 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O INNS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL) 

 

A introdução do conceito de Seguridade Social no Brasil confunde-se com a 

incorporação dos direitos trabalhistas na década de 30, durante o governo Vargas. A 

Previdência Social brasileira acompanhou essa evolução no século passado e entra 

neste novo século diante de enormes desafios. Este tópico descreve o caminho que 

este importante programa percorreu desde o contexto que permitiu sua 

implementação até o perfil que possui nos dias atuais, dentro da estrutura do INSS. 

Está presente também a descrição de seu papel na sociedade e suas dificuldades 

correntes (Brasil, 2006). 

 

No início do século XX, o Brasil possuía algumas instituições com perfis 

parecidos com os previdenciários. Mas, somente com a lei Eloy Chaves de 1923, é 

que as mesmas foram regulamentadas. Na época eram chamadas de “caixas de 

aposentadorias e pensões” (CAPs). Durante os anos 30, com o fortalecimento do 

sindicalismo, tomou-se a tendência de vinculação dos filiados se dando por 

categorias de profissionais e proporcionando instituições com um número maior de 

filiados e também mais poderosas financeiramente. O Estado então assumiu a 

gestão destas instituições e, formaram-se os primeiros Institutos de Aposentadorias 

e Pensões (IAPs). Em 1960, foi promulgada a lei orgânica da previdência social 

(LOPS) que uniformizou as contribuições e os planos de previdência dos seis 

institutos existentes à época (Brasil, 2006). 

 

Posteriormente foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 

1966, oficializando a união. A partir 1970 foi-se ampliando a abrangência da 

previdência às demais categorias não beneficiadas anteriormente e, em 1974, foi 
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finalmente criado o Ministério da Previdência e Assistência Social com a 

responsabilidade de elaborar e executar políticas de previdência e assistência 

médica social (Farias, 1997; Carvalho, 1999; Giambiagi & Alem, 2001). 

No entanto, foi com a promulgação da constituição de 1988 que a Previdência 

Social brasileira tomou o perfil e a maioria das regras que possui hoje. O INPS foi 

transformado em Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), retirando a 

responsabilidade sobre a administração do sistema de saúde do antigo INAMPS e 

mantendo o regime de repartição no sistema (Farias, 1997; Carvalho, 1999; 

Giambiagi & Alem, 2001). 

 

Giambiagi e Alem (2001) expõem que o problema encontrado no regime de 

repartição implantado no país de acordo com as regras da constituição de 1988, foi 

que existiam muito mais dos chamados “direitos” do que dos chamados “deveres”. 

Assim, o sistema manteve regras consideradas muito generosas para certas 

categorias de profissionais consideradas “especiais”, além de um limite de idade 

para elegibilidade ao benefício aquém das expectativas de vida que se possuía na 

época. Logo, como conseqüência, o sistema tomou um perfil de difícil 

sustentabilidade futura e previa a geração de um considerável problema para o 

Estado. 

 

As contradições oriundas da relação capital x trabalho estão imbricadas, na 

Previdência Social e sua análise não pode ser reduzida aquilo que Viana (2003, p. 

20) chama de “mito da supremacia técnica”, ao atribuir à má administração da 

Previdência Social a culpabilidade por um déficit e, assim, justificar sua reforma. 

 

Se quisermos aprofundar a discussão, identificaremos que a cada crise do 

capital, a previdência se insere por uma via de mão dupla: ora como problema que 

causa déficits e onera capitalistas e Estado, ora atendendo demandas dos 

trabalhadores, naquilo que se chama de “fetichização dos direitos de benefícios” 

(Iamamoto, 2001, p. 248).  
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2.4 A SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A partir da evolução dos estudos sobre o estresse, surgiram os estudos sobre 

síndrome de Burnout, que segundo Maslach (2005) é desenvolvida em resposta à 

exposição prolongada aos fatores estressantes, interpessoais e crônicos no 

trabalho. Maslach também definiu as três dimensões chave desta resposta como: 

exaustão excessiva, sensações de cinismo e desprendimento do trabalho e um 

senso de ineficiência e falha. 

 

O Burnout é concebido como uma síndrome psicológica, decorrente da 

tensão emocional crônica, vivenciada pelos profissionais cujo trabalho envolve o 

relacionamento intenso e frequente com pessoas que necessitam de cuidados e/ou 

assistência. (Maslach & Jackson, 1995; Maslach, 2005 apud Tamayo & Tróccoli, 

2009). 

 

O termo Burnout resultou da junção de burn (queima) e out (exterior), um 

jargão inglês, caracterizado por um tipo de estresse ocupacional, durante o qual a 

pessoa consome-se física e emocionalmente, chegando à exaustão e tornando o 

indivíduo irritadiço e agressivo, no seu limite, com grande prejuízo ao desempenho, 

tanto físico quanto mental. É assim metaforicamente definido o indivíduo que chegou 

ao seu limite (Trigo, 2010). 

 

Segundo Maslach (2005), a maioria dos autores reconhece a importância do 

papel desempenhado pelo trabalho, assim como as implicações da dimensão social 

e da relacional na produção desta síndrome. Também concordam que os 

profissionais que trabalham diretamente com outras pessoas, assistindo-as, ou 

como responsáveis pelo seu desenvolvimento e bem-estar, encontram-se mais 

susceptíveis ao desenvolvimento do Burnout. 

 

Outra tendência, em estudos mais recentes sobre o Burnout, é o de ampliar 

as categorias profissionais mais vulneráveis, de saúde, educação e segurança para 

qualquer profissão que tenha intenso e constante contato interpessoal. Maslach e 
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Jackson (1995) referem que “o que se percebe hoje, é que pela natureza e 

funcionalidade do cargo, há profissões de risco e de alto risco, sendo poucas 

aquelas que apresentam baixo risco para o Burnout”. 

 

Ao analisar as características encontradas na síndrome de Burnout, Tamayo 

e Tróccoli (2009), ressaltam alguns aspectos: (1) predomínio de sintomas disfóricos; 

(2) relevância dos sintomas mentais e comportamentais e, algumas vezes, menção 

dos sintomas físicos; (3) vínculo estreito com o ambiente laboral; (4) alvo de 

indivíduos “normais”, sem psicopatologia e com níveis anteriores de desempenho 

satisfatório e (5) papel central das expectativas inadequadas e das demandas 

emocionais no desenvolvimento do Burnout. 

 

De acordo com Jodas e Haddad (2009), tomando por consideração que o 

homem é uma dualidade trabalhando em uma empresa, o corpo estimula mudanças 

na mente e esta atua no corpo. Nos dias de hoje, fatores como estresse, nervosismo 

e aflições incomodam e causam doenças psicossomáticas nas pessoas. Para se 

proteger o ser humano utiliza de forma constante de recursos de proteção, os quais 

não conseguem combater os fatores preocupantes em melhora da saúde e o bem-

estar e acabam resultando em distúrbios psicossociais. 

 

O significado do modelo tridimensional de análise do Burnout (Exaustão 

Emocional, Despersonalização e Decepção Profissional) revela que ele claramente 

posiciona a experiência de estresse individual em um contexto social. O que vem 

sendo distinto sobre o Burnout (em oposição a outros tipos de reações de estresse) 

é a moldura interpessoal do fenômeno. (Maslach, 2005). 

 

 

2.4.1 Conceito de Burnout 

 

O termo Burnout foi utilizado inicialmente pelo psiquiatra Freudenberg (1975), 

ressaltando o lado clínico com o foco em sintomas, seguido pela psicóloga social 

Maslach (2005), ressaltando o lado social com o foco no relacionamento entre 
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fornecedor e usuário de serviços de ajuda. Em ambos os casos, as pesquisas 

estavam voltadas para ocupações de cuidado e atenção que tinham como atributo 

principal o relacionamento entre fornecedor e usuário de serviços, utilizando técnicas 

como entrevistas, casos clínicos, e observações no local de trabalho. 

 

A partir das pesquisas ficou evidente que o fenômeno do Burnout tinha 

algumas regularidades identificáveis e este passou a ser o foco de atenção dos 

pesquisadores, já que, somente a partir da identificação de suas causas pode-se 

chegar à prevenção. Maslach e Jackson (1995), relatam, também, a influência dos 

fatores sociais, históricos, culturais e econômicos da década de 70, que marcaram a 

profissionalização das profissões de cuidados e dificultaram o sentimento de 

satisfação plena com as carreiras. 

 

O primeiro conjunto de pesquisas não começou com um foco sobre o Burnout 

e sim temas correlatos, como a emoção que ocorre no ambiente de trabalho. O 

próximo conjunto de pesquisas foi mais sistemático em sua avaliação de Burnout 

porque foi parte de um programa de pesquisa psicométrica para desenvolver uma 

ferramenta de medida padronizada. Esta pesquisa levou ao desenvolvimento de 

uma medida chamada Inventário de Burnout de Maslach (MBI) que avalia todas as 

três dimensões de Burnout, sendo considerada a ferramenta padrão de investigação 

neste campo (Maslach & Jackson, 1995). 

 

Leite (2007) relata um estudo realizado pela psicóloga social Maslach que 

estudava o estresse emocional no ambiente de trabalho. Ao entrevistar considerável 

número de trabalhadores em serviços humanos, detectou que esse tipo de serviço 

causava uma demanda que sobrecarregava o trabalhador. E sendo comum entre 

eles a exaustão emocional como consequência de uma sobrecarga frequente ao 

trabalho, ela também designou como Burnout. O segundo componente foi 

caracterizado como a despersonalização. 

 

Um distanciamento emocional como forma de enfrentar o estresse emocional 

pela relação do cuidador com o cliente por meio do sofrimento decorrente de 
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emoções, como compaixão e empatia. Desta forma, o trabalhador se protegia do 

intenso envolvimento emocional que poderia refletir no funcionamento e na 

afetividade do trabalho. Tal distanciamento poderia levar a comportamentos 

negativos em relação ao cliente. Posteriormente, surge uma terceira dimensão em 

seus estudos: A Decepção Profissional. Estes três fatores serviram de base para o 

desenvolvimento de uma teoria multidimensional de Burnout, formulada por Maslach 

e Jackson em 1981 (Maslach & Jackson, 1995). 

 

De acordo com Leite (2007), Freudenberg e Maslach trouxeram para o 

fenômeno duas visões: a clínica e a psicossocial. Do ponto de vista clínico, vê-se a 

vinculação dos sintomas de Burnout com a saúde mental dos profissionais, que se 

manifestavam por aspectos individuais, como experiência de esgotamento, 

decepção e perda de interesse pelas atividades relacionadas ao trabalho. Já do 

ponto de vista psicossocial, as atenções se concentram nos agentes estressores 

advindos do ambiente de trabalho como principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da síndrome. Com isso, surge o interesse em vários países por 

estudos relacionados com a Síndrome de Burnout, despertando interesses 

científicos nos diversos segmentos ocupacionais, principalmente naqueles 

profissionais que lidam diretamente com os recursos humanos. Os pesquisadores 

são unânimes por acreditarem que a Síndrome de Burnout tem influência direta no 

contexto do trabalho. 

 

Na década de 80, as pesquisas se tornaram mais sistemáticas, com a 

utilização de instrumentos padronizados. Vários instrumentos foram desenvolvidos 

para avaliar a Síndrome de Burnout, sendo que o Maslach Burnout Inventory- MBI, 

da autoria de Maslach e Jackson (1981 apud Leite, 2007) é o mais conhecido e 

utilizado até hoje em pesquisas sobre a temática. 

 

Para Silva e Dias (2008, p. 32), a síndrome de Burnout “é um tipo especial de 

estresse ocupacional que se caracteriza por profundo sentimento de frustração e 

exaustão em relação ao trabalho desempenhado, sentimento que aos poucos pode 

se estender a todas as áreas da vida de uma pessoa”. 
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2.4.2 Características de Burnout 

 

A síndrome de Burnout é uma resposta ao estresse crônico. Segundo 

Maslach e Jackson (1995), Burnout é um conjunto de sintomas caracterizado por 

sinais de Exaustão Emocional, Despersonalização e Decepção Profissional em 

decorrência de uma má adaptação do indivíduo a um trabalho prolongado, altamente 

estressante e com grande carga tensional. As principais características destas 

dimensões são: Exaustão Emocional - Ocorre quando o indivíduo percebe não 

possuir mais condições de despender energia que o seu trabalho requer. Algumas 

das causas apontadas para a exaustão é a sobrecarga de atividades e o conflito 

pessoal nas relações, entre outras; Despersonalização - É considerada uma 

dimensão típica da síndrome de Burnout e um elemento que distingue esta síndrome 

do estresse. Originalmente apresenta-se como uma maneira do profissional se 

defender da carga emocional derivada do contato direto com o outro. Devido a isso, 

desencadeiam-se atitudes insensíveis em relação às pessoas nas funções que 

desempenha, ou seja, o indivíduo cria uma barreira para não permitir a influência 

dos problemas e sofrimentos alheios em sua vida. O profissional em Burnout acaba 

agindo com cinismo, rigidez ou até mesmo ignorando o sentimento da outra pessoa; 

Decepção Profissional - Ocorre na sensação de insatisfação que a pessoa passa a 

ter com ela própria e com a execução de seus trabalhos, derivando daí o seu 

processo de implantação.  

 

A Síndrome de Burnout, ao longo de seu processo de construção, tem sido 

abordada sob quatro perspectivas, segundo Carlotto (2010): Clínica: foi proposta por 

Freudenberg em 1974 ao qual se volta para o estudo de sua etiologia, sintomas, 

evolução clínica e tratamento. Nesta concepção, Burnout seria derivado do empenho 

demasiado do profissional ao desenvolver sua atividade, ao qual poderia levá-lo à 

depressão ou até mesmo suicídio; Social-Psicológica: foi introduzida por Christina 

Maslach, que a partir de seus estudos, pontuou ser o ambiente laboral, a base das 

variáveis produtoras de Burnout, principalmente as características relacionadas ao 

trabalho que o sujeito desenvolve; Organizacional: seu principal representante é 

Cherniss (1980), no qual enfatiza como desencadeadores de Burnout as 
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características organizacionais; Social-Histórica: abordada por Seymour Sarason, 

que aponta ser o atual modelo de sociedade, baseada principalmente em valores 

individualistas, ser o determinante na disposição ao Burnout, mais que 

características pessoais e/ou organizacionais. 

 

Características pessoais não são desencadeadoras da Síndrome de Burnout, 

mas são facilitadoras ou inibidoras dos agentes estressores, de acordo com 

Benevides-Pereira (2002). São elas: No que se refere a idade: a incidência de 

pessoas mais jovens aparece em vários estudos quanto índice de maior frequência 

ao Burnout, principalmente aqueles que ainda não atingiram os 30 anos, sendo 

atribuída a isto pouca experiência que acarreta insegurança ou choque diante da 

realidade do trabalho. Há outros estudos que mostram se tratar de uma crise de 

identidade profissional diante das dificuldades encontradas no processo de 

socialização. De acordo com as pesquisas, a Síndrome de Burnout mostra que 

quando ocorrem em início de carreira, a tendência é abandonar a profissão e os com 

menos propensão à síndrome são sobreviventes nestes postos de trabalho. 

 

Carlotto e Câmara (2004) procuraram em seus estudos identificar os 

preditores da Síndrome de Burnout e concluíram que o servidor em início de carreira 

busca, dentre outros aspectos, o reconhecimento. Outro aspecto significativo é a 

extensa, dinâmica e, por vezes, contraditória legislação previdenciária, como 

geradora da Síndrome de Burnout em servidores. 

 

Quanto ao gênero, segundo Benevides-Pereira (2002) pesquisas mostram 

não haver unanimidade quanto a este aspecto. Apenas as mulheres apresentaram 

pontuação maior quanto ao aspecto exaustão emocional e os homens em 

despersonalização. Tais diferenças poderão ter explicação nos papéis socialmente 

aceitos, nos quais a mulher tem mais facilidade para expressar suas emoções e os 

homens não. 

 

Em relação ao nível educacional: a relação que os estudos mostram é que 

pessoas que possuem maior grau de instrução têm uma tendência maior ao 
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Burnout. Talvez pelo maior nível de expectativa quanto à realização profissional e 

também pela responsabilidade do cargo. As profissões de nível superior, muitas 

vezes, estão relacionadas também ao status que elas representam para o indivíduo. 

Já ao estado civil, alguns pesquisadores acreditam que pessoas casadas 

possuidoras de relacionamento afetivo-estável, as solteiras, viúvas e divorciadas são 

mais propensas ao Burnout, já outros pesquisadores acreditam que não exista esta 

relação, pois o que interferirá não é o estado civil do indivíduo, mas a qualidade dos 

seus relacionamentos, independente de ter parceiros ou não (Codo & Vazquez-

Menezes, 2002). 

 

Em relação às variáveis relacionadas à personalidade, os autores mostram 

que este aspecto tem demonstrado forte interferência no desencadeamento da 

síndrome, uma vez que as características de personalidade interagem de modo 

complexo com os agentes estressores, tanto intensificando, como os inibindo ou até 

mesmo eliminando-os. Os sinais e os sintomas se apresentam de diferentes formas 

e graus de intensidade. Em relação ao sentido de coerência: na concepção de 

Benevides-Pereira (2002), este item tem a ver com o posicionamento que o 

indivíduo tem diante da vida e a maneira como ele enfrenta as vicissitudes utilizando 

principalmente os componentes cognitivos. É considerado um paradigma 

salutogênico, que está relacionado com a ênfase nos aspectos positivos e não nos 

negativos implicados. Portanto, estudos têm enfatizado que quanto maior o sentido 

de coerência, menor a tendência ao Burnout. 

 

Quanto aos aspectos da motivação, de acordo com Benevides-Pereira (2002), 

as pessoas que apresentam altas motivações e idealismo quanto ao seu trabalho 

são mais propensas ao Burnout, visto que quando maior o idealismo ocorrerá 

também o aumento de expectativas, que muitas vezes não são realistas. 

 

Trigo (2010) reitera estas consequências, somando as de risco para a 

organização, onde se aumenta os gastos tanto de dinheiro como de tempo devido 

ao abandono de emprego dos trabalhadores acometidos pelo Burnout, decaindo a 

qualidade do serviço e a quantidade de trabalho, prejudicando assim a organização. 
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Para o funcionário a consequência é bastante grave, lhe trazendo dores musculares, 

fadiga diária, enxaqueca, problemas gastrointestinais, imunidade baixa, facilitando 

gripes, resfriados, alergias, distúrbios respiratórios, bronquites e muitos outros 

problemas. Em relação ao psíquico, o trabalhador pode apresentar a falta de 

concentração, memória alterada, se sente solitário, pensa mais devagar, sensação 

de impotência, desânimo, autoestima baixo. Pode acontecer de o indivíduo tornar-se 

agressivo, não aceita as mudanças, consumo de drogas ilícitas e até o suicídio 

(Benevides-Pereira, 2002). 

 

Para o trabalho e na sociedade as consequências estão associadas ao 

afastamento da família, amigos, relacionamentos afetivos, mau tratamento a 

clientes, negligência, diminuição de trabalho e aumento da falta de dinheiro (Trigo, 

2010). 

 

Benevides-Pereira (2002) diz que a síndrome de Burnout é uma das 

consequências mais marcantes do estresse no trabalho, onde se enfatizam a 

exaustão emocional, julgamento negativo de si próprio, depressão e falta de 

sensibilidade com relação a quase todas as pessoas e a tudo, como forma de 

defesa emocional. 

 

 

2.4.3 As abordagens teóricas e as dimensões de Burnout 

 

Não existe uma conceituação única para a síndrome. O termo surgiu como 

um jargão, uma metáfora para exprimir o sentimento de desgaste profissional, 

associado a uma perda de motivação e alto grau de insatisfação dentro do ambiente 

de trabalho. Trata-se de uma resposta ao estresse laboral crônico, não devendo, 

contudo, ser confundido com estresse. O trabalhador perde o sentido da sua relação 

com o trabalho, afetando principalmente profissionais da área de serviços, quando 

em contato direto com seus usuários (Benevides-Pereira, 2002). 
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Esta síndrome tem sido abordada ao longo de seu processo de 

desenvolvimento a partir de quatro perspectivas: a clínica; a sociopsicológica; a 

organizacional; e, a sóciohistórica. A perspectiva clínica compreende um conjunto de 

sintomas (fadiga física e mental, falta de entusiasmo pelo trabalho e pela vida, 

sentimento de impotência e inutilidade, baixa autoestima), podendo levar o 

profissional à depressão e até mesmo ao suicídio. Foi desenvolvida pelo psiquiatra e 

psicanalista Freudenberg (1975) e ressalta, sobretudo, as características individuais 

para o desenvolvimento da síndrome. Esta é uma visão unidimensional da síndrome, 

pois não incorpora nem os elementos relacionais trazidos pelo fator da 

Despersonalização, nem os elementos de suporte organizacional trazidos pelo fator 

da Decepção Profissional. 

 

A concepção sociopsicológica descrita por Maslach (2005) evidencia a 

existência de fatores multidimensionais: a Exaustão Emocional (EE), a 

Despersonalização (DE) e a Decepção profissional (DP). O primeiro refere-se à 

sensação de esgotamento tanto físico como mental, ao sentimento de haver 

chegado ao limite de suas possibilidades. O segundo se refere ao tratamento 

negativo, cínico, frio e impessoal com os usuários de seus serviços, incluindo a 

diminuição do idealismo e a indiferença ao que pode vir a acontecer aos demais. O 

terceiro se refere ao declínio do sentimento de competência e produtividade no 

trabalho. Evidencia insatisfação com as atividades laborais que vem realizando e, 

por vezes, desejo de abandonar o trabalho. Maslach também assinala que a análise 

multidimensional acrescenta uma vantagem sobre a visão unidimensional com que o 

fenômeno era analisado inicialmente, pois incorpora além da dimensão singular 

(Exaustão), duas outras dimensões: resposta direcionada a outros 

(Despersonalização) e resposta a si mesmo (Decepção Profissional). 

 

A perspectiva organizacional e a sóciohistórica, descritas por Maslach (2005), 

interessam nesta abordagem pela referência à influência da organização no 

desenvolvimento da síndrome. Na primeira o Burnout é a consequência de um 

desajuste entre as necessidades apresentadas pelo trabalhador e os interesses da 

organização. Já a segunda, prioriza o papel da sociedade, cada vez mais 
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individualista e competitiva, considerando que ocupações voltadas para a ajuda e o 

desenvolvimento do próximo, se aproximam de uma perspectiva comunitária e são 

incompatíveis com os valores predominantes na sociedade atual. 

 

Para Benevides-Pereira (2002) existem quatro grandes grupos de 

concepções teóricas sobre a definição e os modelos explicativos a respeito da 

Síndrome de Burnout: a clínica, a sociopsicológica, a organizacional e a 

sóciohistórica. Na concepção clínica a síndrome vem sendo caracterizada como um 

conjunto de sintomas (fadiga física e mental, falta de entusiasmo pelo trabalho e 

pela vida, sentimento de impotência e inutilidade, baixa autoestima), podendo levar o 

profissional à depressão e até mesmo ao suicídio. O psicanalista Freudenberg é o 

autor mais representativo da concepção clínica, e este vê a síndrome como um 

estado e não como um processo. Segundo esta concepção, o Burnout é encarado 

como uma síndrome que ocorre em função da atividade laboral, porém por 

características individuais. Já na concepção sociopsicológica as variáveis 

socioambientais são coadjuvantes do processo de desenvolvimento do Burnout, 

cujos aspectos individuais associados às condições e relações do trabalho propiciam 

o aparecimento dos fatores multidimensionais da síndrome (Exaustão Emocional, 

Despersonalização e a Reduzida Satisfação Pessoal no Trabalho). 

 

Para os defensores da concepção organizacional o Burnout é visto como 

consequência de um desajuste entre as necessidades apresentadas pelo 

trabalhador e os interesses da instituição, no qual o indivíduo manifesta estas 

dimensões como mecanismo de enfrentamento dos agentes estressores 

organizacionais. Esta concepção está baseada na Teoria das Organizações. E por 

último a concepção sociohistórica que considera que os valores predominantes da 

sociedade cada vez mais individualista e competitiva são incompatíveis com o 

desenvolvimento de ocupações voltadas para ajudar ao próximo (Benevides-Pereira, 

2002). 

 

A Síndrome de Burnout se constitui de três dimensões: Exaustão emocional, 

Despersonalização e Decepção Profissional. Carlotto e Câmara (2004) definem 
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exaustão emocional caracterizada por uma falta ou carência de energia, entusiasmo 

e um sentimento de esgotamento de recursos; Despersonalização se caracteriza por 

tratar os clientes, colegas e a organização como objetos; além da diminuição da 

realização pessoal no trabalho e a tendência do trabalhador a se autoavaliar de 

forma negativa. As pessoas sentem-se infelizes consigo próprias e insatisfeitas com 

seu desenvolvimento profissional. 

 

Carlotto e Câmara (2004) buscaram a partir da literatura, apresentar a 

síndrome de Burnout sob a perspectiva sócio psicológica de Cristina Maslach. 

Aspectos históricos do trabalho foram apresentados, bem como os principais 

modelos explicativos de Burnout. Ao final do trabalho, ele destaca que, embora tanto 

o estresse quanto a Síndrome de Burnout já ocorra há muito tempo, apenas nos 

últimos 20 ou 30 anos tiveram o reconhecimento como um problema sério com 

implicações psicossociais. 

 

 

2.4.4 Principais sintomas apresentados 

 

Os sintomas do Burnout se manifestam em quatro áreas, a saber: sintomas 

físicos (fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, dores musculares ou 

osteomusculares, cefaleias, enxaquecas, perturbações gastrointestinais, 

imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios do sistema respiratório, 

disfunções sexuais, alterações sexuais nas mulheres); sintomas psíquicos (falta de 

atenção, de concentração, alterações de memória, lentificação do pensamento, 

sentimento de alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de 

insuficiência, baixa autoestima, labilidade emocional, dificuldade de autoaceitação, 

astenia, desânimo, disforia, depressão, desconfiança, paranoia); sintomas 

comportamentais (negligência ou excessivo escrúpulo, irritabilidade, incremento da 

agressividade, incapacidade para relaxar, dificuldade de aceitação de mudanças, 

perda de iniciativa, aumento do consumo de substâncias, comportamento de alto 

risco, suicídio); sintomas defensivos (tendência ao isolamento, sentimento de 



 

44 

 

onipotência, perda de interesse pelo trabalho ou lazer, absenteísmo, ironia, cinismo), 

Maslach (2005).  

 

 

2.4.5 Principais variáveis desencadeadoras do Burnout 
 

Os estudos que avaliam as variáveis desencadeadoras do Burnout (Maslach 

& Jackson, 1995; Codo, 2002; Maslach, 2005; Tamayo & Tróccoli, 2009) tendem a 

considerar quatro grandes blocos: a) características pessoais (idade, nível 

educacional, estado civil etc.); b) características do trabalho (tempo de profissão, 

tipo de ocupação, tempo na instituição, relação com clientes/ colegas, conflito com 

os valores pessoais etc.); c) características organizacionais (ambiente físico, 

mudanças organizacionais, normas institucionais, clima, burocracia, comunicação 

etc.) e d) características sociais (suporte social, suporte familiar, cultura e prestígio). 

 

De todas essas variáveis cabe ressaltar: conflito com os valores pessoais, 

onde o profissional é impelido a atuar em desacordo com seus princípios; mudanças 

organizacionais, onde as alterações frequentes de regras e normas; normas 

institucionais, quando as normas rígidas que impedem a possibilidade de 

criatividade e controle sobre o trabalho; clima, onde a qualidade do clima laboral 

está associada à saúde organizacional; comunicação, quando os estilos de 

comunicação adotados pela organização; suporte social, quando a possibilidade de 

contar com colegas e amigos de confiança; cultura, que são normas, valores e a 

influência na coletividade Maslach (2005).  

 

 

2.4.6 Mensuração do Burnout 

 

O Burnout tem sido avaliado através de questionários de autoaplicação, dos 

quais o mais amplamente utilizado, tendo sido inclusive traduzido, validado e 

adaptado no Brasil, é o MBI (Maslach Burnout Inventory). A partir dos 

conhecimentos gerados através dos ensaios sobre a síndrome de Burnout, surgiu a 
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necessidade de construção de métodos de mensuração da mesma, a fim de que 

fosse possível detectá-la por meio de pesquisas aplicadas. Garcés e Cantón (1995) 

propõem que um pensamento absolutamente necessário na investigação de um 

determinado construto é a possibilidade de encontrar um instrumento de medida que 

nos ajude a descrever cientificamente os diferentes aspectos conceituais associados 

ao construto. 

 

A questão da elaboração de modelos de mensuração da síndrome tem sido, 

inclusive, um dos principais fatores responsáveis tanto pelo reduzido número de 

publicações na área quanto pelo entendimento inadequado ou incompreensão da 

síndrome (Abrahamson, 1997; Hall, Cawthra & Kerr, 1997). 

 

 

2.4.6.1 Maslach Burnout Inventory - MBI 

 

O Maslach Burnout Inventory – MBI é o instrumento para mensuração do 

Burnout mais utilizado na literatura internacional. Segundo Tamayo e Tróccoli 

(2009), existem três versões deste instrumento: o MBI – Service Human Survey, 

voltado para os trabalhadores da saúde; o MBI – Educators Survey, direcionado aos 

professores e o MBI – General Survey, desenvolvido para as demais categorias.  

 

A escala do MBI foi construída por Tamayo e Tróccoli (2009), buscando obter 

um instrumento com qualidade intrínseca, capaz de investigar a existência, ou não, 

no Brasil, da estrutura fatorial sugerida na literatura de Burnout. A versão final do 

instrumento constou de 39 questões que avaliam os três fatores da síndrome de 

Burnout: Exaustão Emocional, Despersonalização (desumanização) e reduzida 

realização profissional ou Decepção Profissional e utiliza uma escala de resposta de 

frequência tipo Likert de 5 pontos (desde 1= nunca faço isso até 5= faço isso 

sempre). 
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2.4.7 Prevenção de Burnout 

 

Existe, na atualidade, um grande número de pesquisas (Maslach, 2005; 

Maslach & Jackson, 1995) voltadas para a questão da prevenção e intervenção no 

Burnout, algumas propondo o tratamento após a ocorrência e outras focando no 

como evitar que aconteça. Estas pesquisas apontam para a existência de três níveis 

de programas de intervenção: programas focados nas respostas do indivíduo, no 

contexto ocupacional e na interação entre o contexto ocupacional e o indivíduo. Os 

programas com foco nas respostas do indivíduo têm como objetivo principal reduzir 

o Burnout e aliviar os seus efeitos. É voltado para a educação, buscando a 

aprendizagem de estratégias para lidar com os fatores associados ao Burnout do 

contexto ocupacional. 

 

Tem como limitação o fato de o indivíduo não ter o controle sobre uma série 

de questões ligadas ao contexto ocupacional, o que enfraquece a possibilidade de 

mudança. Os programas com foco no contexto ocupacional têm como objetivo 

modificar as situações em que se desenvolve o trabalho, tais como: estratégias de 

gerenciamento, processo de comunicação, estrutura sociotécnica, entre outras. Por 

fim, os programas com foco na interação entre o contexto ocupacional e o indivíduo 

têm como objetivo principal combinar mudanças nas práticas administrativas com as 

intervenções educacionais descritas acima. Este último é descrito por vários autores 

(Maslach & Jackson, 1995) como sendo o mais eficaz dos três, já que abrange o 

fenômeno do Burnout em sua totalidade. 

 

Ainda segundo (Maslach & Jackson, 1995), cada um destes programas, pode 

ser considerado - preventivo e interventivo - em função da fase de atuação sobre o 

problema, podendo ser: primária – age na natureza do estressor antes que este seja 

percebido como tal; secundária – atua sobre a resposta da pessoa e no contexto 

ocupacional, quando já existe percepção do estresse; terciária – quando já existem 

sintomas e perda de bem-estar e saúde da pessoa. 
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Mesmo que a literatura especializada ressalte, de um modo geral, a existência 

de consenso em relação à estrutura dimensional do Burnout, ainda existem 

controvérsias em relação ao seu desenvolvimento, apontando para a necessidade 

de realização de estudos longitudinais que tratem o Burnout como um processo e 

não como um estado. A Síndrome de Burnout corresponde a um conjunto de 

respostas a situações de estresse ocupacional de reação à tensão emocional 

crônica com predileção para profissionais que mantêm uma relação constante e 

direta com outras pessoas, principalmente quando esta atividade é considerada de 

ajuda (médicos, enfermeiros, professores), (Gonçalves & Vilarta, 2004). 

 

Alguns autores sustentam o uso do termo de estresse ocupacional, outros 

afirmam que é típico de algumas profissões onde existe um contato mais próximo 

com as pessoas, denominando-o como estresse ocupacional assistencial. É 

defendida como sendo diferente do estresse, pois esta doença envolve atitudes e 

condutas negativas com relação aos usuários, clientes, organização e trabalho. 

Enquanto que o estresse apareceria mais como um esgotamento pessoal, com 

interferência na vida do sujeito e não necessariamente na sua relação com o 

trabalho. Entretanto julga-se que a Síndrome de Burnout seria a consequência mais 

depressiva do estresse desencadeado pelo trabalho. (Gonçalves & Vilarta, 2004). 

 

Num conceito mais amplo a Síndrome é referida como: estresse laboral, 

estresse profissional, estresse assistencial, estresse ocupacional, neurose 

profissional ou neurose de excelência, Síndrome do esgotamento profissional e 

Síndrome de queimar-se pelo trabalho, o que muitas vezes dificulta um 

levantamento de pesquisas na área. Logo, é uma Síndrome característica do meio 

laboral, que resulta da cronificação do estresse ocupacional e produz consequências 

negativas a nível individual, profissional, familiar e social (Benevides-Pereira, 2005). 

 

A comunidade científica fundamenta a sua conceituação na perspectiva 

sociopsicológica, sendo entendida como um processo e constituída por três 

dimensões. A primeira, exaustão emocional, é caracterizada pela falta ou carência 

de energia e um sentimento de esgotamento emocional. A segunda, 
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despersonalização, é definida como falta de sensibilidade e a dureza ao responder 

às pessoas, que são receptoras de seu serviço e, por último, a terceira, a Decepção 

Profissional, que se refere a uma diminuição do sentimento de competência em 

relação ao trabalho com pessoas (Gonçalves & Vilarta, 2004). 

 

 

2.4.8 Classificação de Burnout 

 

A classificação quanto às concepções teóricas e modelos explicativos se 

apresentam de acordo com Teixeira (2003) em quatro grupos: Concepção clínica; a 

Síndrome é caracterizada a partir de um conjunto de sintomas que podem levar o 

profissional à depressão ou até mesmo ao suicídio. A Síndrome é um estado e não 

um processo, decorrente da função da atividade laboral, porém por características 

individuais. Esta conotação de cunho mais individualista, posteriormente deu lugar a 

dimensão social; Concepção sociopsicológica: as variáveis socioambientais, além 

dos aspectos individuais associados às condições e relações do trabalho 

propiciariam o aparecimento de aspectos básicos da Síndrome. Assim, Burnout 

nada mais é que o esgotamento profissional, decorrente da Exaustão Emocional, 

Despersonalização e Decepção Profissional; A terceira concepção é a 

organizacional, afirma que o Burnout tem como consequência de um ajuste entre 

necessidades apresentadas tanto pelo trabalhador quanto os interesses da 

instituição. Os agentes estressores das instituições são os grandes vilões no 

desencadeamento da Síndrome de Burnout, acredita que os aspectos básicos da 

Síndrome (Exaustão Emocional, Despersonalização e Decepção Profissional) são 

mecanismos de enfrentamento; A quarta e última concepção é a sócio histórica: esta 

concepção põe em evidencia o papel da sociedade que se encontra cada vez mais 

individualista e competitiva, sendo assim, as ocupações voltadas para o bem-estar 

do próximo são incompatíveis com a dos valores da sociedade atual. 

 

A Síndrome de Burnout se desenvolve em três pontos de fases evolutivas do 

ponto de vista psicossocial, onde se intervêm variáveis emocionais (Exaustão 

Emocional); as variáveis de atitude (Despersonalização) e variáveis cognitivas 



 

49 

 

(Decepção Profissional). A classificação segundo Maslach, (2005, p. 26-27) 

considera a Exaustão Emocional, a primeira etapa e fator central da Síndrome de 

Burnout. Fase caracterizada por uma progressiva perda de energia vital e um 

crescente desequilíbrio entre o trabalho realizado e o esgotamento vivenciado. 

 

Caracteriza-se a Despersonalização, como um estado psíquico onde 

prevalece o distanciamento emocional, insensibilidade e postura desumanizada com 

frieza e indiferença diante das necessidades dos outros, um modo de responder os 

sentimentos de impotência e desesperança. O sentimento de incompetência 

profissional ou redução da Realização Pessoal e Profissional, diante da deterioração 

da qualidade do trabalho, a realização pessoal e profissional fica extremamente 

comprometida. O trabalhador tende a afastar-se, evitando a interação social. O 

sentimento é de que o mundo parece conspirar diante de qualquer tentativa de 

progresso profissional; estes trabalhadores perdem a confiança em si mesmo, 

fazendo com que os outros acabem perdendo confiança neles (Benevides-Pereira, 

2002). 

 

 

2.4.9 Estresse e Burnout 

 

O estresse nem sempre é prejudicial, no entanto o estresse prolongado é uma 

das causas do esgotamento, que pode levar ao Burnout. Ou seja, o estresse pode 

ou não levar a um desgaste geral do organismo dependendo da sua intensidade, 

duração, vulnerabilidade do indivíduo e habilidade em administrá-lo. Neste sentido 

afirma-se que o estresse é um estado intermediário entre saúde e doença, um 

estado durante o qual o corpo luta contra o agente causador da doença; quando se 

confronta com um agressor (estressor) o corpo reage. Essa reação apresenta três 

estágios: alarme, resistência e exaustão (Benevides-Pereira, 2002). 

 

A fase de alarme consiste em uma fase muito rápida de orientação e 

identificação do período, preparando o corpo para a reação propriamente dita, ou 

seja, a fase de resistência. Às vezes as sensações não se identificam como 
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estresse, é por isso que muitos não se dão conta de que estão neste estado (Lipp, 

2007). 

 

A fase de resistência é uma fase que podem durar anos, é a maneira pela 

qual o corpo se adapta a nova situação. É parte do estresse total do indivíduo e se 

processa de dois modos: sintóxico (tolerância e aceitação) e catotóxico (contra, não 

aceitação). Isto ocorre quando a pessoa tenta se adaptar a nova situação, 

restabelecendo o equilíbrio interno (Lipp, 2007). 

 

Ainda segundo Lipp (2007), a fase de exaustão consiste em uma extinção da 

resistência, seja pelo desaparecimento do estressor o agressor seja pelo cansaço 

dos mecanismos de resistência. Então é nesse caso que o resultado será o da 

doença ou mesmo um colapso. A condição de estresse negativo, acrescida da 

contínua pressão que o trabalhador recebe dos fatores estressantes de natureza 

física, biológica, mecânica, social, ambiental, a sua condição de saúde e a estrutura 

organizacional do seu ambiente de trabalho, podem resultar em ocorrência da 

Síndrome de Burnout. 

 

 

2.4.10 A gestão de pessoas na administração pública e o Burnout 

 

As instituições que fazem parte do setor público tem características culturais 

que as diferenciam das organizações do setor privado, sendo assim as pesquisas, 

sejam acadêmicas ou não, tem seus traços particulares nas organizações do setor 

público. A cultura organizacional e demais características inerentes às organizações 

públicas podem ser fatores determinantes para o desempenho e a saúde dos 

servidores públicos (Silva & Fadul, 2010). 

 

A administração pública se situa nos dias atuais entre os estilos de gestão 

patrimonialista, burocrático e gerencial. Desta forma nota-se nestas instituições 

públicas, mesmo as de estrutura mais moderna, traços patrimonialistas, burocráticos 

e gerenciais em seus modelos de gestão (Silva & Fadul, 2010). 
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Nesse sentido, Schakmann (2010 apud Pantoja & Ribeiro, 2012) constata que 

ainda se encontram na Administração Pública brasileira características como rigidez 

imposta pela legislação, não percepção do cidadão como sendo o destinatário dos 

serviços, pouca ênfase dada ao desempenho, limitações à postura de inovação, 

poucos mecanismos de planejamento e de gestão propriamente ditos. 

 

É comum encontrar em organizações públicas um ambiente organizacional 

caracterizado pela burocracia, interferências de cunho político-partidário, 

centralização de decisões, paternalismo, descontinuidade de projetos de longo 

prazo, conflito de objetivos das ações e gestão realizada por pessoas que 

comumente não tem perfil nem formação profissional adequada (Palazzo, Carlotto & 

Aerts, 2012). 

 

A administração pública tem suas bases apoiadas nos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e a atuação do 

servidor público tem sido fortemente norteada para o planejamento, a transparência, 

o controle e a responsabilidade na gestão fiscal dos recursos e prestação de contas 

(Matias-Pereira, 2008 apud Pantoja & Ribeiro, 2012). 

 

Um fator que merece destaque é o aumento da demanda dos serviços 

públicos. Essa demanda por estes serviços, seja em maior quantidade ou maior 

qualidade, decorre não só da mudança do modelo de gestão, mas também do 

aumento da população, do crescimento econômico e da sofisticação das relações 

sociais (Moraes, Silva & Costa, 2009). Contudo, não se percebe este aumento na 

mesma proporção do número de servidores, ao contrário, em pesquisas do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra que no período entre 1999 e 2009 o 

percentual de servidores públicos na população caiu cerca de 18% para perto dos 

15% na esfera federal (Moraes, Silva & Costa, 2009). 

 

Por Servidor público tem-se uma enorme variedade de categorias 

profissionais (técnico administrativo, auditor, entre tantos outros) e formas diversas 

de afiliação e vínculo empregatício. O concursado, o prestador de serviço, e até o de 
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cargo comissionado (ou de confiança), todos podem ser considerados, de acordo 

com o critério utilizado, como funcionários públicos (Tavares, 2003). 

 

Dessa forma, o emprego público não se relaciona a um grupo homogêneo de 

trabalhadores, pois pertencem a diversas categorias, funções e classes sociais. No 

Brasill, segundo Martins (2014), o termo emprego público remete a posicionamentos 

contraditórios, de um lado, considerado um símbolo de pode e relevância social, por 

representar a possibilidade de um emprego estável/segundo; e de outro lado, alvo 

de constantes críticas e preconceitos, principalmente por serem julgados pela 

“cultura popular” como pessoas que não querem trabalhar ou ainda com pouca 

qualificação. 

 

As instituições do serviço público no Brasil tem passado por gestões 

equivocadas, que, junto com a deteriorada condição de trabalho atual, podem 

acarretar ou aumentar as doenças psicológicas nos servidores públicos. A síndrome 

de Burnout vem ocupando cada vez mais espaço porém ainda existem poucos 

estudos acadêmicos sobre essa síndrome no âmbito do serviço público federal 

(Carlotto & Câmara, 2004). 

 

Alguns fatores como a grande interferência política, a não continuidade de 

gestões e projetos, e alguns favoritismos que aceram as normas instituídas, fazem 

parte da realidade de grande parte das organizações públicas, podendo ser fatores 

que levam o servidor a desenvolver a síndrome do Burnout. A relação expectativa x 

frustração também adentram como famosas causas acarretadoras da síndrome 

(Carlotto & Câmara, 2004). 

 

No estudo da incidência ou prevalência dos sintomas de Burnout verifica-se 

que as ocupações assistenciais são as mais afetadas, pois estão fundamentadas na 

filosofia humanística e a discrepância entre as expectativas e a realidade contribui 

para o nível de estresse que tais profissionais experimentam (Alvarez & Fernandez, 

1991). 
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Frequentemente, o sofrimento e a insatisfação do trabalhador manifesta-se 

não apenas pela doença, mas nos índices de absenteísmos, conflitos interpessoais 

e extra trabalho. Jornadas de trabalho longas, com poucas pausas destinadas ao 

descanso e/ou refeições de curta duração, em lugares desconfortáveis, pressão de 

supervisores ou chefes por mais velocidade e produtividade causam quadros 

ansiosos, fadiga crônica e distúrbios do sono (Dias, 2001). 

 

No serviço público, muitas dessas características podem ser identificadas, 

além dessas se destaca que para atender adequadamente as necessidades da 

comunidade, os servidores públicos precisam seguir princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (Brasil, 1988), apresentando 

em suas características uma relação de maior fidelidade as regras e rotinas, 

supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações, apego ao poder, devido 

ao fator que no serviço público só se é permitido fazer o que a lei determina. 

 

No âmbito empresarial, o termo também encontrou guarida, tendo sido 

utilizado para indicar o caminho que a organização deve seguir para alcançar seus 

objetivos. Ressalte-se, nesse sentido, o uso concomitante com o termo 

planejamento, que se refere genericamente ao estudo do que será feito em um 

futuro incerto e não sabido (Almeida, 2003). 

 

Nesse mesmo sentido, cite-se Oliveira (2015), que sustenta que o 

Desenvolvimento Organizacional (DO) auxilia as organizações a realizarem 

mudanças coerentemente planejadas e implantadas, tendo em vista que a mudança 

organizacional constante é reflexo das circunstâncias e crises que estão além do 

controle de pessoas e organizações. Em outras palavras, conforme a mencionada 

autora, o conceito de Desenvolvimento Organizacional (DO) estaria intimamente 

relacionado aos conceitos de mudança e de capacidade adaptativa da organização 

à mudança. A esse respeito, veja-se a Figura 1 abaixo, que traz uma 

esquematização acerca do conceito de Desenvolvimento Organizacional (DO). 

 

 



 

54 

 

 

Figura 1.  Conceito de Desenvolvimento Organizacional (DO) 

Fonte: adaptado de Silva & Dias, 2008, p. 365 (apud Oliveira, 2015, p. 75). 

 

 

Silva e Dias (2008), por sua vez, destacam como pontos convergentes das 

principais definições de Desenvolvimento Organizacional (DO) os seguintes: ele 

contempla uma mudança planejada; trata processos de solução de problemas que 

surgem das ameaças e oportunidades conferidas pelo ambiente (interno e externo); 

demonstra a necessidade de melhoria dos processos internos e de auto-renovação; 

instala uma perspectiva de administração participativa por meio do 

compartilhamento da gestão com os colaboradores; estabelece o desenvolvimento e 

fortalecimento (empowerment) de equipes ao dotá-las de liberdade de atuação, com 

participação nas decisões, plena autonomia no desempenho das tarefas e 

responsabilidade total pelos resultados (ou seja, obtém-se uma equipe 

autogerenciada); e disponibiliza a perspectiva de pesquisa-ação (pesquisa para o 

diagnóstico e ação para a mudança).  

 

Quanto aos objetivos do Desenvolvimento Organizacional (DO), Oliveira 

(2015) destaca que eles são os seguintes: criar uma relação de identificação das 

pessoas em relação à organização; desenvolver nas pessoas o espírito de equipe 

por meio da interação e integração; e aprimorar a percepção do ambiente externo, 

facilitando, assim, a adaptação da organização. 

 

Já as reais necessidades de aplicação do Desenvolvimento Organizacional 

(DO), Oliveira (2015) destaca as seguintes: modificação da estratégia administrativa; 



 

55 

 

alteração do clima organizacional; modificação da estrutura e posições formais da 

organização; modificação das normas culturais da organização; melhoria da 

colaboração intergrupal; aperfeiçoamento do sistema de comunicações; melhoria do 

planejamento e do estabelecimento de metas; alteração da motivação de equipes de 

trabalho; adaptação da organização a um novo ambiente; e solução de problemas 

de fusão e de divisão de empresas. 

 

Reunindo o que foi demonstrado, tem-se a mudança da estratégia 

empresarial como uma das reais necessidades de aplicação do Desenvolvimento 

Organizacional (DO), assim tido, conforme Spector (2006, p. 357), o “conjunto de 

técnicas projetadas para ajudar a organização a mudar para melhor”. 

 

As reais necessidades de aplicação do Desenvolvimento Organizacional 

(DO), segundo Oliveira (2015), são as seguintes: modificação da estratégia 

administrativa; alteração do clima organizacional; modificação da estrutura e 

posições formais da organização; modificação das normas culturais da organização; 

melhoria da colaboração intergrupal; aperfeiçoamento do sistema de comunicações; 

melhoria do planejamento e do estabelecimento de metas; alteração da motivação 

de equipes de trabalho; adaptação da organização a um novo ambiente; e solução 

de problemas de fusão e de divisão de empresas. Assim, como visto, os elementos 

que influenciam e são influenciados pelo Desenvolvimento Organizacional (DO) são 

os seguintes: a comunicação, a gestão de mudanças, a cultura organizacional, a 

liderança, a gestão do conhecimento, o capital intelectual, e o clima organizacional. 

 

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) trazem que a satisfação no trabalho 

influencia o absenteísmo. Para ilustrar a afirmação, aduzem que os trabalhadores 

mais satisfeitos com seus empregos tendem a ter melhor registro de presença, 

estando, ainda, menos propensos a faltar por motivos não explicados do que os 

insatisfeitos. Conforme os mencionados autores, ela também pode afetar a 

rotatividade, na medida em que trabalhadores insatisfeitos têm mais probabilidade 

de se demitir do que os satisfeitos. 
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Conceituando: o termo “absenteísmo”, segundo Souza (2001), advém do 

francês absentéisme, derivado do inglês absenteeism, de absentee, e significa 

“pessoa que falta ao trabalho”, ou, ainda, “ausência no serviço por inúmeros 

motivos, propositais ou por circunstâncias alheias à vontade do trabalhador”. Em 

suma, seria aquele que vive ou está, quase sempre, ausente.  

 

Já rotatividade, ou turnover, segundo Souza (2001), consiste no movimento 

de entradas e saídas, admissões e desligamentos (estes últimos de forma 

espontânea ou provocada pelas empresas), de profissionais empregados de uma 

empresa, em um determinado período. Ambos os problemas podem ser facilmente 

medidos através de índices específicos, que levam em conta as horas perdidas e as 

horas trabalhadas (absenteísmo), e as admissões e demissões consideradas em um 

determinado período (turnover). No que tange à interferência no ambiente 

organizacional: O absenteísmo interfere diretamente no planejamento da Gestão de 

pessoas em uma organização, tendo em vista que, quando são feitos os cálculos a 

respeito da força de trabalho da empresa, não se leva em consideração os 

funcionários que irão chegar atrasados, faltar e tirar férias, alterando o número de 

funcionários ativos. Em outras palavras, a ausência dos empregados provoca certas 

distorções quando se referem ao volume e disponibilidade da força de trabalho, 

trazendo, consequentemente, prejuízos à empresa.  

 

Como visto, o efeito é nefasto, pois toda a cadeia produtiva é afetada, de uma 

forma ou de outra; Turnover (ou rotatividade). Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) 

aduzem que as despesas da rotatividade são especialmente altas, pois, para 

substituir um funcionário, é preciso recrutar, selecionar e treinar outra pessoa, 

demandando tempo até que o desempenho do recém-contratado atinja o padrão do 

funcionário anterior. Por este motivo, a rotatividade deve ser vista dentro das 

empresas como um fator relevante, já que, para alcançar os resultados almejados, 

também se depende destas variações, tendo em vista que altos índices de 

rotatividade, assim como o de absenteísmo, também afetam de maneira significativa 

o custo do produto.  
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Segundo Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999), o absenteísmo e a 

rotatividade podem ocorrer porque se criam expectativas irreais no processo de 

recrutamento: em vez do recrutamento tradicional, que apenas tenta “vender” 

candidatos a emprego para a organização, a abordagem preferível, aduzem, é a do 

“recrutamento realista”, que utiliza entrevistas realistas para o emprego, que dão aos 

funcionários em perspectiva o máximo de informações pertinentes (tanto as boas 

quanto as más) sobre o emprego, sem distorções. 

 

Entretanto, convém ressaltar que nem o absenteísmo e nem a rotatividade 

devem ser encarados como fenômenos totalmente negativos: parece paradoxal, 

mas o absenteísmo pode, em certas situações, ser funcional (Schermerhorn, Hunt & 

Osborn, 1999): 

 
Por exemplo, as pessoas que estão ‘queimadas’ ou altamente estressadas 
no seu trabalho podem se beneficiar com um dia ou mais de descanso e 
relaxamento. Algumas organizações permitem que esses ‘feriados pessoais’ 
não sejam descontados; em outras, o funcionários pode alegar doença para 
ter a folga (p. 95). 

 

 

A rotatividade também pode ser funcional, os mesmos autores citam como 

exemplo as férias de um cargo que, por exemplo, criam oportunidades para reajustar 

os padrões de RH a fim de aumentar a harmonia do grupo ou dos membros da 

equipe e oferecer progresso para aqueles cujo desempenho justifica uma promoção. 

“As empresas que não têm rotatividade suficiente, seja devido a aposentadorias ou 

outros motivos, podem ter dificuldade com inovação e melhoramento contínuo” 

(Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1999, p. 95). 

 

Voltando, então, ao cerne da discussão: segundo Kotler (2000, p. 194), “uma 

pessoa possui muitas necessidades em qualquer momento”,  

 

[…] algumas necessidades são fisiológicas; elas surgem de estados de 
tensão fisiológicos, como fome, sede e desconforto. Outras necessidades 
são psicológicas; elas surgem de estados de tensão psicológicos, como 
necessidade de reconhecimento, estima ou integração. Uma necessidade 
passa a ser um motivo quando alcança um determinado nível de 
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intensidade. Um motivo é uma necessidade que é suficientemente 
importante para levar a pessoa a agir (Kotler, 2000, p. 194).  

 

 

A lição de Kotler (2000) acima reproduzida remonta à Teoria da Hierarquia 

das Necessidades de Maslow, que, como visto, é uma das teorias que se propôs 

para explicar como se dá a motivação humana.  

 

O seu teor, conforme Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999), dá conta de que 

são identificados cinco níveis distintos de necessidades individuais, quais sejam, de 

autorrealização e autoestima, que compõem as necessidades de ordem superior; e 

as sociais, de segurança e fisiológicas, tidas como sendo necessidades de ordem 

inferior. 

 

Entretanto, é bom lembrar, que, como foi dito, embora se trate de uma 

espécie de “força interior”, localizada, portanto, no plano subjetivo da pessoa, fato é 

que esta pode ser afetada pelo meio externo, como já visto. É o que diz Aguiar 

(2005) em sua obra. E é justamente dessa premissa que se deve partir para buscar 

um entendimento sobre o comportamento do colaborador: de que ele pode ser 

motivado a produzir de modo a ajudar a organização a atingir os seus objetivos e 

metas estrategicamente traçados. 

 

Para Maximiano (2011), as teorias da motivação que explicam o desempenho 

das pessoas em situações de trabalho se dividem em dois grupos, que são as 

teorias de processo (como funciona o mecanismo da motivação), e as teorias de 

conteúdo (motivos específicos que fazem as pessoas agirem). Logo, nesse contexto, 

o objetivo de estudo da motivação seria entender quais são as razões ou motivos 

que influenciam o desempenho das pessoas, que leva, assim, à produtividade 

dentro de uma organização. É o que traz Salgado (2005): 

 

O envolvimento do funcionário no estabelecimento de metas, estimula o 
maior comprometimento com a organização. Os funcionários tendem a 
trabalhar melhor com mais afinco em uma tarefa sobre a qual dispõem de 
mais controle, levando assim cada vez mais a um desenvolvimento (p. 32). 
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Para este autor, a base de sustentação que leva ao desempenho 

organizacional é o desempenho individual, que, por outro lado, depende muito de 

pessoas motivadas, sendo condicionado e moldado por vários fatores ao mesmo 

tempo, como competência das pessoas, liderança, capacidade e feedback. 

Hirigoyen (2001) traz que o desenvolvimento faz com que a organização tenha um 

conhecimento mais aprofundado e real dela mesma e de suas possibilidades, 

fazendo com que haja um planejamento para com o meio ambiente e seus 

participantes, conhecimento do local onde ela opera, estrutura interna flexível para 

adaptação às mudanças, e respostas do meio ambiente.  

 

Conforme Lautert (2001), dentre os vários fatores que podem comprometer a 

saúde do trabalhador está o ambiente de trabalho. Segundo o autor, ele é apontado 

como gerador de conflito, na medida em que o indivíduo percebe a lacuna que existe 

entre o seu compromisso com a profissão, e o sistema em que está inserido. 

Embora existam normatizações que busquem regular as tratativas dispensadas à 

saúde do trabalhador, de um modo geral, inclusive da saúde, o que se percebe, 

entre os profissionais que lidam diariamente com a responsabilidade de salvar vidas 

humanas, é o crescente desenvolvimento de doenças psicossomáticas, bem como 

estresse e a Síndrome de Burnout, a ele associado no ambiente laboral. 

 

Segundo Lipp (2007), o estresse representa a resposta complexa que o 

organismo dá para qualquer evento que seja interpretado pela pessoa como 

desafiante. Por essa razão, ele envolve desde reações físicas e hormonais, a 

reações mentais e psicológicas. Complementam ainda o raciocínio dizendo que esta 

resposta do organismo é tão diferente em cada organismo quanto a interpretação 

feita por cada pessoa. 

 

Brito e Carvalho (2003) também dão essa mesma interpretação, identificando 

o estresse como uma avaliação que o indivíduo faz das situações às quais ele é 

exposto como sendo mais ou menos desgastantes. Em outras palavras, o estresse 

depende da interpretação que alguém dá a determinada situação como sendo 

desafiante ou não para ela – ou seja, o que pode ser estressante para um, pode não 
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ser para outro (tem, porém, um conteúdo altamente subjetivo). 

 

Segundo Gonçalves (2008), apenas no ano de 2007, foram afastados do 

trabalho, de acordo como o Ministério da Previdência Social, 4,2 milhões de 

indivíduos. Destes, 3.852 foram diagnosticados Síndrome de Burnout. 

 

Conforme Benevides-Pereira (2002), tal síndrome, também conhecida como 

estresse laboral crônico, apresenta como principais características as seguintes: 

despersonalização, desgaste emocional, reduzida satisfação pessoal ou, ainda, 

sentimento de incompetência do trabalhador. Isso ocorre, segundo o autor, quando o 

profissional já não possui mais estratégias para enfrentar as situações de seu dia a 

dia laboral, tampouco para lidar com os conflitos que surgem no ambiente de 

trabalho.   

 

Vislumbrava-se, pois, conforme Seligman (2002), um foco na doença, no risco 

e na transgressão, tendo sido este pensamento, que direcionava ao estudo dos 

aspectos “anormais” em detrimento da representação pela média da população, o 

responsável por negligenciar o estudo dos aspectos virtuosos e positivos dos seres 

humanos pela Psicologia. 

 

Conforme destacam Paludo e Koller (2007), embora tenham surgido 

psicólogos humanistas como Abraham Maslow e Carl Rogers, que se mostraram 

comprometidos com uma nova perspectiva e visão acerca do comportamento 

humano, suas ideias não se mostram atrativas o suficiente para os estudos da 

época, não produzindo, desta maneira, dados empíricos necessários para dar corpo 

a uma visão mais positiva do homem.  

 

Para Seligman e Csikszentmihalyi (2000), os principais responsáveis pelo 

enfraquecimento da Psicologia Humanista foram a falta de rigor metodológico 

verificado, bem como a inconsistência dos resultados obtidos por meio das 

pesquisas realizadas. Na opinião de Paludo e Koller (2007), poder-se-ia afirmar que 

talvez Maslow e Rogers estivessem à frente de seu tempo, o que impediu que suas 
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ideias, naquele momento histórico, fossem reconhecidas como necessárias ao 

desenvolvimento das Ciências Psicológicas. 

 

O surgimento oficial da Psicologia Positiva, contudo, segundo Scorsolini-

Comin (2012), teria se dado recentemente, nos Estados Unidos, em meados dos 

anos 1997 e 1998. Partiu da iniciativa de Seligman, na qualidade de presidente da 

American Phsychology Association, em conjunto com outros pesquisadores, o 

desenvolvimento de pesquisas quantitativas visando promover mudanças no foco da 

Psicologia até então vigente, saindo da necessidade de reparação dos aspectos 

ruins da vida para a construção de qualidades positivas ou virtudes.  

 

Contudo, desde o seu surgimento, segundo Scorsolini-Comin (2012), a 

Psicologia Positiva não se ateve aos bancos acadêmicos, tendo alcançado 

divulgação em propostas e intervenções que convidam à sociedade como um todo 

para se beneficiar de suas práticas.  

 

Um exemplo deste crescimento vertiginoso é a Associação Internacional de 

Psicologia Positiva, que, conforme Scorsolini-Comin (2012) possui mais de três mil 

membros distribuídos em 70 países, dentre pesquisadores e profissionais da 

Psicologia e de diversas outras áreas que tenham interesse pelo estudo do bem-

estar. 

 

Para Seligman (2011), a Psicologia Positiva tem a ver com o que escolhemos 

por nos fazer sentir bem, e não porque dava mais sentido à minha vida nem por 

qualquer outra razão:  

 

Nós frequentemente escolhemos o que nos faz sentir bem, mas é muito 
importante que percebamos que nossas escolhas frequentemente não têm 
a ver com o modo como nos sentimos. Optei por ouvir o torturante recital de 
piano de meu filho de 6 anos na noite passada, não porque ele me fazia 
sentir bem, mas porque é meu dever de pai e parte do que dá sentido à 
minha vida (Seligman, 2011, p. 21). 
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Em seu livro “Felicidade Autêntica”, Seligman (2011) considerava que o tema 

da Psicologia Positiva era a felicidade, o principal critério para sua mensuração era a 

satisfação com a vida e que seu objetivo fundamental era aumentar essa satisfação. 

Já em seu livro “Florescer”, o autor amplia este conceito, considerando o bem-estar 

como o tema central da Psicologia Positiva, cujo critério essencial para mensuração 

é o florescimento e o objetivo primordial é aumentar esse florescimento. (Seligman, 

2011).  

 

Entendemos que o objeto da Psicologia Positiva, que foi um movimento 

iniciado por Martin Seligman no final da década de 90, a partir de sua iniciativa com 

pesquisas voltadas para a alteração de paradigma dentro da Psicologia, 

anteriormente focado na doença para a saúde, visa estudar as potencialidades, 

virtudes humanas, emoções positivas, trabalhando as condições e processos que 

contribuem para a prosperidade das pessoas, grupos e comunidades (Portella, 

2013). 

 

Deste modo, a Psicologia Positiva reconhece o sofrimento humano, riscos 

envolvidos e seus aspectos patológicos, mas não se restringe ao tratamento do que 

há de errado no ser humano, tendo como foco reconstruir qualidades positivas 

(Portella, 2013). 

 

Segundo Seligman (2002), a Psicologia não se resume a um ramo da 

Medicina, cuja preocupação principal é com a saúde e doença. Ao contrário, destaca 

o autor, seu campo de abrangência é muito mais amplo, na medida em que 

envolvem, também, o afeto, a educação, a superação, o trabalho e o crescimento, 

fatores estes que guardam íntima relação com as possibilidades comuns e 

cotidianas que, por vezes, não são percebidas diante de investigações empíricas.  

 

Pela teoria da felicidade autêntica, Seligman (2002) entendia que seria 

possível analisar a felicidade sob três aspectos distintos: o da emoção positiva, o do 

engajamento, e o sentido. É por meio destes elementos que as escolhas feitas por 

eles mesmos trazem a felicidade ao indivíduo, sendo cada um deles mais bem 
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definido, como melhor mensurável do que a felicidade.  

 

A emoção positiva, por exemplo, estaria relacionada aos sentimentos do 

indivíduo. Por esta percepção, então, o êxtase, calor, prazer e o conforto, dentre 

outras sensações, traduziriam uma vida exitosa, denominada por Seligman (2011, p. 

22) de “vida agradável”.  

 

O engajamento, por sua vez, guarda relação com uma dada posição de 

entrega, sem se considerar o tempo dispensado aquela atividade, perdendo a 

consciência de si mesmo durante o desempenho de uma envolvente atividade. No 

engajamento, os recursos emocionais e cognitivos do sujeito, que o conduzem a 

seus sentimentos e pensamentos, são tomados, persistindo somente o emprego de 

talentos e forças pessoais para alcançar um envolvimento com o mundo. Esta seria 

considerada por Seligman (2011, p. 22) uma “vida engajada”. Já o sentido, segundo 

o mesmo autor, revela uma necessidade “em pertencer e servir a algo que você 

acredite ser maior do que o eu” Seligman (2011, p. 22). A família e a religião são 

exemplos de instituições positivas criadas pelo homem para permitir o alcance deste 

sentido pelo indivíduo. 

 

A teoria do bem-estar foi desenvolvida a partir da teoria da felicidade 

autêntica, com um porém: nela, Seligman (2011) incrementa sua teoria anterior, 

ampliando e redefinindo conceitos.  

 

Os elementos da teoria do bem-estar são os seguintes: emoção positiva, 

engajamento, sentido, relacionamentos positivos, e realização. A emoção positiva, 

assim tida a “vida agradável” exposta por Seligman (2011) como elemento da 

felicidade autêntica, continua a se portar como elemento na teoria do bem-estar, só 

que com uma diferença: aqui, a satisfação com a vida e a felicidade, como medidas 

subjetivas, não são mais o objetivo de toda a teoria; antes, constituem-se apenas em 

um dos fatores incluídos para a sua construção.  

 

Da mesma forma que a emoção positiva, o elemento engajamento também é 
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avaliado apenas subjetivamente, constituindo-se estes dois elementos aqueles que 

são mensurados apenas subjetivamente (Seligman, 2011). 

 

A emoção positiva e o engajamento atendem facilmente aos três critérios 
para serem considerados elementos do bem-estar: (1) a emoção positiva e 
o engajamento contribuem para a formação do bem-estar; (2) as pessoas 
buscam essas coisas por elas mesmas e não necessariamente para obter 
qualquer um dos outros elementos (eu quero essa massagem nas costas 
mesmo que ela não traga nenhum sentido, nenhuma realização e nenhum 
relacionamento); (3) são mensurados independentemente do restante dos 
elementos. (Há, na verdade, um pequeno contingente de cientistas que 
mensuram todas as variáveis subjetivas do bem-estar) (p. 27-28). 

 

 

E, por fim, os relacionamentos positivos são apontados também como 

elementos do bem-estar já que, segundo Seligman (2011, p. 31), “as outras pessoas 

são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável 

para os bons momentos”. 

 

Segundo Seligman (2002), três são os pilares sob os quais a Psicologia 

Positiva se estrutura: experiência subjetiva (estudo das emoções positivas), 

características individuais (estudo das qualidades ou traços positivos, especialmente 

forças e virtudes, além de habilidades como capacidade atlética e inteligência), e 

instituições e comunidades (instituições positivas, que dão suporte às virtudes, que, 

por sua vez, apoiam as emoções positivas).  

 

Contudo, segundo Paludo e Koller (2007), o primeiro pilar da Psicologia 

Positiva consideraria três aspectos distintos: em relação ao passado, ao presente, e 

ao futuro. Em relação ao passado, ele se refere aos estudos sobre o bem-estar 

subjetivo, a satisfação e as emoções positivas; no presente, relaciona-se com os 

prazeres, a felicidade, e o florescimento (felicidade e transcendência); já no futuro, 

os aspectos trabalhados são os referentes à esperança, ao otimismo e às crenças 

positivas no que está por vir (futuro, portanto).  

 

Ao todo, porém, são 6 virtudes e 24 forças elencadas como boas qualidades 

pela Psicologia Positiva, e consistem, segundo Peterson e Seligman (2004), nas 
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seguintes: Virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança (ou 

moderação); e transcendência; Forças de caráter (ou habilidades): criatividade, 

curiosidade, mente aberta, gosto pela aprendizagem, perspectiva, bravura, 

persistência, integridade, vitalidade, amor, gentileza, Inteligência social, cidadania, 

imparcialidade, liderança, perdão, humildade, prudência, autorregulação, apreciação 

da beleza e excelência, gratidão, esperança, bom humor, espiritualidade. 

 

Conforme Peterson e Seligman (2004), as forças específicas por eles 

enumeradas derivam das virtudes indicadas, revelando uma classificação 

sistemática dos traços positivos de caráter. A implementação das mais elevadas 

forças conduziria a mais emoções positivas, conferindo, também, um maior sentido 

para a vida, com melhores realizações e relações positivas (Seligman, 2011). 

 

 

Figura 2. Roda das virtudes 
 

Fonte: IBCCOACHING (2015, p. 1). 

 

 

Segundo Paludo e Koller (2007), o conhecimento destas forças e virtudes 

poderia proporcionar o florescimento das pessoas, instituições e comunidades. 

Contudo, para que uma dada característica positiva seja classificada como uma 

força de caráter, ele deveria satisfazer, segundo Peterson e Seligman (2004), a 
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maioria dos seguintes critérios: Uma força contribui para a satisfação gerada por 

uma vida boa tanto para si mesmo como para os outros; Uma força vale por si, 

independendo a sua valorização moral de qualquer resultado benéfico que produzir; 

A demonstração de uma força por uma pessoa não diminui aqueles com quem 

convive. Ao contrário, ela pode até mesmo inspirá-los; A capacidade de uma pessoa 

de exprimir o oposto de uma força putativa em determinada situação depõe contra 

considerar que esta força revele uma força de caráter; Uma força deve ser um traço, 

uma característica psicológica a ser observada em várias situações distintas, 

demonstrando a sua estabilidade em relação ao tempo; A força é diferente de outras 

características positivas na classificação, não podendo ser decomposta dentro 

delas; Uma força de caráter é edificada sobre sólidos padrões consensuais; 

Algumas forças são manifestadas em jovens que as demonstram bem cedo e 

incrivelmente bem; Existem pessoas que demonstram, de forma seletiva, uma total 

ausência de dada força; A sociedade proporciona instituições e rituais associados ao 

cultivo de virtudes e forças para, com isto, sustentar a sua prática. 

 

Já no terceiro pilar, de instituições e comunidades, o incentivo é dado ao 

estudo “sobre as virtudes cívicas e instituições que possibilitam mudanças dos 

indivíduos como melhores cidadãos, com o foco direcionado para a 

responsabilidade, o altruísmo, a tolerância e a ética no trabalho” (Paludo & Koller, 

2007, p. 12). 

 

Para Paludo & Koller (2007), este terceiro pilar no qual se funda a Psicologia 

Positiva ressalta a grande relevância do ambiente social e cultural para o 

comportamento humano, produzindo, neste aspecto, uma mudança na teoria 

psicológica ao conceitualizá-lo como um organismo integrado. Deste modo, 

conforme os autores, vislumbra-se neste contexto um campo de estudo que se 

relaciona com o bem-estar do indivíduo, contemplando suas características 

individuais, e seu relacionamento com as instituições e comunidades. 

 

Considerando estes três pilares propostos por Seligman (2002), onde define a 

Psicologia Positiva como sendo a “investigação e a aplicação das forças 



 

67 

 

positivamente orientadas dos recursos humanos com o objetivo de medir, 

desenvolver e gerir tais forças de forma eficaz, visando à melhoria do desempenho 

individual e dos resultados organizacionais”.  

 

Segundo Seligman (2002), existem quatro tipos de vida: a agradável, assim 

tida a que busca os sentimentos positivos e o desenvolvimento de habilidades para 

aumentar estas emoções; a boa, que busca fazer uso das forças pessoais para a 

produção de gratificação abundante; a significativa, que busca algo maior que o 

próprio ser; e a plena, que reúne estas três vidas, de forma integrada e harmoniosa. 

Para o autor, ela: 

 

[...] consiste em experimentar emoções positivas acerca do passado e do 
futuro, saboreando os sentimentos positivos que vêm dos prazeres, 
buscando gratificação abundante no exercício das forças pessoais e 
aproveitando essas forças a serviço de algo maior para obter significado (p. 
167). 

 

 

A sensação de vida agradável exposta por Seligman (2011), advinda do 

elemento do bem-estar “emoções positivas”, é obtida quando se alcança um 

contentamento em relação às emoções positivas sobre os acontecimentos 

passados, presentes e futuros, maximizando os seus sentimentos em relação à 

noção que ele tem de o que seja uma vida agradável. A este respeito, veja-se: 

 

Para Seligman (2002), um fator que contribui para a realização do indivíduo é 

o uso das gratificações para algo maior, disponibilizando as forças pessoais em prol 

de ações que favoreçam outros além de si mesmo. Neste sentido, então, pode-se 

trabalhar o seu engajamento em alguma atividade que lhe proporcione o 

envolvimento com o mundo, alcançado pelo emprego de talentos e forças pessoais, 

em detrimento do seu próprio eu. Isto poderia ser conseguido com uma organização 

do seu tempo disponível, identificando atividades para ele desempenhar com vistas 

a preenchê-lo.  

 

No tocante ao estilo de gestão, Palazzo, Carlotto e Aerts (2012) destacam o 
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caráter centralizado, paternalista, com importante sujeição às políticas conjunturais. 

Para os autores o serviço público é carente de instrumentos de gestão adequados. 

Somem-se a esse quadro possíveis condições laborais precárias em que se observa 

o ambiente favorável à instalação da síndrome de Burnout nos servidores públicos. 

 

 

2.5 O SIGNIFICADO E A CENTRALIDADE DO TRABALHO 

 

Isto ocorre, muitas vezes, a partir do significado ou da percepção distorcida 

que o funcionário tem do seu trabalho, ou até mesmo da definição histórica que se 

traz do trabalho. Bom Sucesso (2002, p. 3) afirma que a palavra trabalho vem do 

latim tripalium e refere-se a um instrumento de tortura utilizado para punir criminosos 

que, ao perder a liberdade, eram submetidos a trabalho forçado. Este conceito 

reforça a concepção que muitos possuem do trabalho: quando satisfeitos dizem que 

tem um emprego, quando insatisfeitos, afirmam que tem um trabalho. 

 

Para Kanaane (2007) o trabalho assume as seguintes facetas (Técnico, 

Fisiológico, moral, social e econômico). Em seu aspecto técnico, implica as questões 

referentes ao lugar de trabalho e adaptação fisiológica e sociológica; Quanto ao 

fisiológico, se refere ao grau de adaptação homem-lugar, de trabalho-meio físico e 

ao problema da fadiga; O moral como atividade social humana, considerando 

especialmente as aptidões, as motivações, o grau de consciência, as satisfações e a 

relação íntima entre atividade de trabalho e personalidade; em relação ao aspecto 

social, que considera as questões específicas do ambiente de trabalho e os fatores 

externos (família, sindicato, partido político, classe social etc.). Pode-se considerar 

sob tal perspectiva a interdependência entre trabalho e papel social e as motivações 

subjacentes; e por último o aspecto econômico como fator de produção de riqueza, 

geralmente contraposto ao capital, e unido em sua função a outros fatores: 

organização, propriedade, terra. 

 

O trabalho do ponto de vista social, segundo Kanaane (2007), é um elemento 

chave na formação da coletividade humana, e as mudanças tecnológicas têm 
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implicado nas condutas e reações dos grupos e dos indivíduos. Já do ponto de vista 

psicológico, o trabalho é um fator que ativa mecanismos psicológicos e provoca 

diferentes graus de motivação e satisfação no trabalhador. É a forma como ele 

percebe o ambiente organizacional como facilitador ou não dos seus objetivos e 

necessidades. 

 

O trabalho se configura pela sua heterogeneidade: as condições de trabalho, 

a formação acadêmica, a cultura da instituição ou órgão na qual está inserido, e a 

própria postura profissional, que muitas vezes não é levada em consideração. 

Segundo Garcia, Hypolito, e Veira (2005) estes profissionais são a todo tempo 

seduzidos e interpelados por discursos que dizem como eles devem ser e agir para 

que sejam mais verdadeiros e perfeitos, e os projetos que eles devem seguir perante 

os desafios da cultura e do mundo contemporâneo sem levar em consideração a sua 

subjetividade. O trabalho não se restringe apenas às tarefas que lhe são passadas 

quando de sua contratação, mas também diversas outras tarefas administrativas, em 

que Sousa e Mendonça (2009) relata que no momento em que poderia participar de 

decisões institucionais isto é, dos aspectos estruturais do seu trabalho, ele é 

afastado, fato este que gera conflito e pode levá-lo ao adoecimento. 

 

Marx (1993) o trabalho é compreendido como a capacidade de transformar a 

natureza para atender as necessidades humanas. Para Codo (2002): 

 

O trabalho pressupõe uma relação de dupla transformação entre o homem 
e a natureza, geradora de significado. É por meio do trabalho que o ato de 
dar significado à natureza se concretiza; de mesmo modo a relação sujeito 
↔ objeto (S↔O) é mediada pelo significado. 
Transcende, permanece além da relação S↔O e quanto mais completo e 
complexo o circuito sujeito-trabalho-significado maior o prazer no trabalho. 
Em contrapartida, o rompimento no circuito de significados do ponto de vista 
do trabalhador ocasiona sofrimento, que pode comprometer a saúde mental.  
(p. 47).  

 

 

Para Antunes (2000) na atual sociedade a relação entre sentido e trabalho se 

configura numa perspectiva social, na qual para que exista uma vida cheia de 
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sentido fora do trabalho, é necessária uma vida dotada de sentido dentro do 

trabalho. 

 

Borges e Yamamoto (2010) caracterizam o significado do trabalho em dois 

níveis de análise: um societal (ou macro) e outro que segue do nível pessoal ou 

ocupacional. O primeiro focaliza a construção sóciohistórica do trabalho enquanto 

uma categoria social e o outro permite transitar do individual para o ocupacional. 

 

 

2.5.1 Características do trabalho 

 

Para Benevides-Pereira (2002), as características do trabalho também são 

relevantes como: Tipo de ocupação que a pessoa tem, estudos demonstram que as 

ocupações que lidam diretamente com assistência ou são responsáveis pelo 

desenvolvimento de outros, como: médicos, enfermeiros, professores, assistentes 

sociais, psicólogos, dentistas, bombeiros, agentes penitenciários e policiais, são 

mais propensas ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Apesar disto, 

qualquer outra profissão está propensa a sofrer estresse ocupacional em função das 

atividades desenvolvidas. 

 

Quanto ao tempo de profissão, existe uma discordância por diversos autores. 

Há uma corrente que descreve o Burnout como processo de desgaste que se agrava 

com o tempo, enquanto que outra descreve vários fatores como a pouca experiência 

na profissão e/ou na Instituição, por não ter desenvolvido formas de enfrentamento 

adequadas à situação ou associada a pouca idade. Muitas pesquisas mostram 

também segundo Benevides-Pereira (2002) que o tempo na instituição tem relação 

direta com a Síndrome de Burnout. 

 

Em relação a Sobrecarga a Síndrome de Burnout poderá incide em dois tipos. 

O primeiro diz respeito à quantidade excessiva de demandas que poderão afetar o 

indivíduo pela incapacidade de desempenho tanto técnica como de tempo ou 

infraestrutura organizacional. E o segundo devido a poucas tarefas durante o dia, 
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tornando-se uma atividade rotineira. Na Relação Profissional com o Cliente: existe 

discordância entre os autores. Para alguns, à medida que cresce a quantidade de 

clientes atendidos, predispõe-se o profissional ao Burnout. Enquanto que outros não 

encontram evidências desta correlação. Quanto ao Tipo da clientela, os tipos de 

problema do cliente, a natureza da relação entre eles, o papel de controle, a posição 

e a reação do ocupante, dentre outros, podem ser fatores desencadeantes do 

Burnout neste profissional (Benevides-Pereira, 2002). 

 

Já o relacionamento entre os colegas de trabalho: as relações interpessoais 

no ambiente de trabalho são um dos principais eventos identificados como 

estressores. Enquanto que, em alguns grupos há relação de apoio na qual diminuem 

a ansiedade, existem outros que o espírito de competitividade colabora para o 

desenvolvimento do Burnout. Outro aspecto importante é quanto à satisfação no 

trabalho. Quanto maior a satisfação do indivíduo nas suas atividades ocupacionais 

desempenhadas, menor a relação com o Burnout. Quanto ao controle, existe uma 

correlação negativa entre o nível de controle e o Burnout. Quando os indivíduos 

possuem maior nível de controle em suas atividades ocupacionais e na participação 

de decisões importantes, isto propicia maior satisfação no trabalho, diminuindo 

assim a predisposição ao Burnout (Benevides-Pereira, 2002). 

 

Quanto à responsabilidade do cargo ou profissão desempenhado pelo 

indivíduo, quanto maior, maior será sua relação com o Burnout. Já a pressão no 

trabalho, estudos indicam que este item predispõe a exaustão emocional no 

trabalho, repercutindo negativamente no bem-estar do trabalhador. A percepção de 

iniquidade está relacionada à carga de trabalho e sua relação com uma 

remuneração justa, com direitos e deveres distintos dependendo da pessoa 

envolvida ou com a ascensão por formas ilícitas. Este sentimento de injustiça é fator 

desencadeante para a vulnerabilidade ao Burnout (Carlotto & Câmara, 2004). 

 

Ainda para Carlotto e Câmara (2004) os conflitos com os valores pessoais 

referem-se aos indicativos pessoais do indivíduo e seus preceitos éticos com a sua 

atividade desempenhada. Seus valores éticos, quando respeitados, propiciam bem-
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estar e eficiência no trabalho. Do contrário, causam sofrimento psíquico e mal-estar 

no trabalhador, predispondo ao Burnout. E ainda a falta de feedback. Tanto a falta 

de feedback por parte da Instituição e dos colegas de trabalho, quanto o feedback 

negativo, predispõem ao Burnout. 

 

 

2.5.2 Estresse no trabalho 

 

A condição do estresse no trabalho depende das concepções envolvidas 

neste processo. Segundo Spector (2006) um fator estressante no trabalho é 

diferente do desgaste no trabalho. O fator estressante seria uma condição ou 

situação que exige a adaptação do funcionário, enquanto que o desgaste seria uma 

provável reação negativa do funcionário a um fator estressante, como ansiedade, 

frustração e sintomas físicos, como dores de cabeça. Percebe-se que, na área do 

comportamento organizacional, é mais aceitável que o funcionário se afaste do 

trabalho por um sintoma físico que por uma doença mental, visto que o preconceito 

ainda é muito grande em acreditar que uma pessoa acometida de uma doença 

mental é significado de personalidade fraca e nunca recorrente do desgaste no 

trabalho. 

 

É importante ressaltar que a resposta que o indivíduo tem em relação ao 

desgaste no trabalho é dividida em três categorias: reações psicológicas, reações 

físicas ou reações comportamentais (Spector, 2006). 

 

As reações psicológicas envolvem respostas emocionais, tais como 
ansiedade ou frustração. As reações físicas incluem sintomas como dores 
de cabeça, problemas digestivos e doenças como o câncer. As reações 
comportamentais são respostas a fatores estressantes e incluem a 
utilização de substâncias, do fumo e a ocorrência de acidentes. (p. 292). 

 

 

A relação que se manifesta através dessas reações depende da forma como 

o indivíduo percebe um evento ou uma situação como sendo pessoalmente 

ameaçadora ou não. Nem todo mundo vivencia a mesma situação como fator 
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estressante, o que pode ser estressante para um indivíduo poderá ser desafiador 

para outro. Por isto, a importância de se averiguar a relação entre estresse e 

qualidade de vida no trabalho e a sua administração influência diretamente nos 

custos e benefícios de qualquer organização. Portanto, criar estratégias para 

redução do estresse no trabalho é fator primordial para alcançar o sucesso 

organizacional (Spector, 2006). 

 

Embora muito se fale em qualidade enquanto filosofia de gestão provida de 

uma dimensão estratégica que atravessa todos os patamares da vida das 

organizações, na prática, tal termo tem-se restringido a uma série de procedimentos 

de conformidade com regras preestabelecidas como é o caso das certificações e 

das normatizações, incidindo, sobretudo, na segurança do produto (Michel, 2001). 

 

A política de qualidade aplicada as condições de trabalho, visa a melhoria do 

ambiente físico e psicossocial do trabalhador, como forma de aumentar a 

produtividade, o bem-estar e a segurança. Trata-se de uma abordagem mais 

dinâmica, essencialmente de matriz preventiva, incidindo sobre as causas dos 

acidentes e das formas de eliminá-las e/ou diminuir, em vez de uma visão estática, 

centrada nos seus efeitos. Segundo Michel (2001, p. 89), para que possa haver 

mudanças referentes a qualidade de vida no trabalho, têm que estar garantidas as 

seguintes condições: 

 

Reconhecimento da necessidade de mudança, sem haver uma vontade de 
mudar, tendo em conta a obtenção de uma melhoria das condições de 
trabalho, tal não é possível; cooperação nas relações profissionais inter-
hierárquicas, a informação, bem essencial de qualquer organização, deve 
circular nos vários níveis quer horizontal, quer verticalmente; Implicação dos 
trabalhadores no processo de melhoria contínua, a empresa passa a ser 
vista como um bem comum, e não uma entidade abstrata suscita uma maior 
identificação e participação ativa no seu seio; Permanente controle dos 
resultados, não basta elaborar um diagnóstico e fazer uma proposta de 
melhorias, há que testá-las continuamente, e adaptá-las sempre que for 
necessário, tendo em conta as alterações de equipamentos, de instalações, 
da organização do trabalho, do ambiente de trabalho (Michel, 2001, p. 89). 
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2.5.3 O trabalho e seu valor para o homem 

 

Segundo Nascimento (2014), a primeira forma de trabalho que surgiu na 

história da humanidade foi a escravidão. Nela, porém, o trabalhador (escravo) não 

era tido como pessoa, mas, sim, como coisa, deixando assim, de ter qualquer tipo 

de direito frente a sua relação de trabalho com o seu senhor. Apenas cumpria 

ordens por ele dadas, havendo do seu senhor apenas a expectativa de que ele as 

cumprisse por tratar-se de uma obrigação a ele imposta. Logicamente, o escravo, 

nesse contexto, não possuía direito algum, tão somente obrigações. 

 

Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que o trabalho envolvia apenas a 

força física, sendo digno o homem que participava dos negócios da cidade através 

de palavras. À época, o trabalho não tinha qualquer significação de realização 

pessoal; as necessidades vitais tinham características servis, sendo que quem as 

realizava eram os escravos. As atividades mais nobres, por assim dizer, como a 

política, por exemplo, ficavam para as outras pessoas (Martins, 2014).  

 

Na Idade Média, segundo Süssekind (2005), o trabalho passa a ter um caráter 

de servidão, assim tida a relação em que o servo deve obrigação ao senhor feudal; 

este, por sua vez, se comprometia para com o servo e com sua família, dando-lhe 

proteção. Entretanto, apesar de receber proteção militar e política prestada pelo 

dono das terras, o servo, como também se observou na Idade Antiga, não era 

considerado um trabalhador livre, já que, de certa forma, não passava de um 

escravo, pois, tendo que entregar parte da sua produção rural ao senhor feudal, 

restava para si e para sua família somente o necessário para sua subsistência, não 

ficando, assim, alternativa a não ser ficar preso àquele feudo.  

 

Entretanto, muito embora tenha se conseguido certo avanço em relação aos 

períodos anteriores, há de se convir que, ainda, muitas irregularidades e abusos 

eram cometidos contra o trabalhador ainda nesta época. Segundo Martins (2014), 

era comum que se trabalhasse cerca de 16 (dezesseis) horas por dia, sem qualquer 

intervalo para descanso. Também era comum verificar mulheres e crianças 
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trabalhando em fábricas, sem que houvesse qualquer forma de proteção ao 

trabalhador.  

 

Neste cenário, urgia a intervenção estatal para regularização das relações de 

trabalho nas fábricas. Desta forma, segundo Martins (2014), surgiram os primeiros 

sindicatos trabalhistas e, consequentemente, as primeiras leis que objetivavam 

melhorar as condições de trabalho, amparando o trabalhador, e estabelecendo 

algumas normas que deveriam ser cumpridas pelo empregador. 

 

Em termos de Brasil, no século XIX, o que se tem é que as Constituições 

eram bastante restritas, tratando apenas as formas dos estados e o seu sistema de 

governo. Com o passar dos anos, porém, passou-se a contemplar os vários ramos 

existentes no direito brasileiro, dedicando uma especial atenção ao direito do 

trabalho, como ainda ocorre na Carta Magna vigente (Constituição Federal de 1988) 

(Martins, 2014).  

 

Segundo Martins (2014), a primeira constituição brasileira a versar sobre o 

direito do trabalho, garantindo a liberdade sindical, o salário-mínimo, a jornada de 

trabalho de 8 (oito) horas diárias, a isonomia salarial, a proteção de trabalho das 

mulheres e crianças, o repouso semanal e as férias anuais remuneradas foi a 

Constituição de 1934.  

 

Em momento posterior, em 1943, surge, então, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que tinha o intuito de reunir e organizar leis e normas esparsas que, 

à época, tutelavam o direito do trabalho. É o que diz Nascimento (2011, p. 56), que 

conceitua a CLT como sendo “a sistematização das leis esparsas existentes na 

época, acrescidas de novos institutos criados pelos juristas que a elaboraram”.  

 

Em 1988, a Constituição atual foi promulgada, tratando os direitos trabalhistas 

em seus artigos 7º ao 11 º, onde traz os direitos ditos pelo legislador como direitos 

sociais. Segundo Martins (2014), tamanha é a importância destes dispositivos que 

alguns doutrinadores a comparam com a própria Consolidação das Leis do 



 

76 

 

Trabalho. 

 

Vislumbram-se, portanto, várias décadas de mandos e desmandos dos que 

detinham o poder em suas mãos na relação de produção, subjugando os 

trabalhadores a situações desumanas. Embora ainda hoje isto seja evidenciado, 

como nos inúmeros casos de trabalho escravo denunciados pelo Ministério Público 

do Trabalho no Brasil, a diferença é que existem normas legais nacionais e 

internacionais a regular a relação travada entre o tomador do serviço (empregador) e 

o seu prestador (empregado/trabalhador). Para Dejours (1998), podem ocorrer 

vivências de prazer e/ou de sofrimento no trabalho, expressas por meio de sintomas 

específicos relacionados ao contexto socioprofissional, bem como à própria estrutura 

de personalidade da pessoa. Deste modo, segundo ele, a organização do trabalho 

exerce sobre o homem uma ação específica, impactando o aparelho psíquico, 

emergindo, em certas condições, um sofrimento que pode ser atribuído ao choque 

entre uma história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos, e 

uma organização do trabalho que os ignora. 

 

Esta linha, porém, que correlaciona prazer e sofrimento é bastante tênue, 

tendo em vista que, conforme Dejours (1998), enquanto o prazer se encontra 

relacionado à satisfação de necessidades representadas em alto grau pelo sujeito, 

tornando-se desta forma, uma manifestação episódica, o sofrimento é caracterizado 

por sensações desagradáveis, provenientes da não satisfação de necessidades, 

oriundas do inconsciente, relacionadas aos desejos mais profundos dos sujeitos, 

revelados muitas vezes ao consciente em forma de projetos e expectativas de vida.  

 

Para Morin (2011), uma das razões que levam um indivíduo a valorar o 

trabalho como honra e prazer é que é por meio dele que o sujeito se relaciona com 

outras pessoas, apresentando-se, deste modo, como elemento necessário para 

nutrir este sentimento de vinculação. Além disso, faz-se uso do trabalho para se ter 

algo que fazer, bem como para evitar o tédio e como objetivo de vida. 

 

O modelo proposto por Hackman e Oldham (apud Morin, 2011) bem explica o 
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modo como as características de um emprego, as interações, e as diferenças 

individuais influenciam a satisfação, a motivação e a produtividade dos 

trabalhadores. A este respeito, a Figura 3 abaixo, que demonstra as principais 

variáveis deste modelo: 

 

 
Figura 3. Motivação x satisfação x produtividade dos trabalhadores – 

Modelo de Hackman e Oldham (1976) 
 

Fonte: Ketchum & Trist (apud Morin, 2011, p. 10). 

 

 

Segundo Morin (2011), as características do emprego conduzem a três 

estados psicológicos que influenciam atitudes e comportamentos das pessoas. 

Segundo este autor, a necessidade de crescimento do indivíduo seria o fator 

responsável por moderar as relações entre estes três conjuntos de variáveis.  

 

Bauman sugere que nossas instituições, quadros de referência, estilos de 

vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em 

costumes, hábitos e verdades auto-evidentes (Bauman, 2003). O mesmo autor ainda 

entende que na época da modernidade sólida, quem entrasse como aprendiz nas 

fábricas da Renault ou Ford, iria com toda probabilidade ter ali uma longa carreira e 

se aposentar após 40 ou 45 anos. Hoje em dia, quem trabalha para Bill Gates por 

um salário talvez cem vezes maior, não tem ideia do que poderá lhe acontecer dali a 

meio ano! E isso faz uma diferença incrível em todos os aspectos da vida humana. A 

sociedade líquida gera pessoas ansiosas, inseguras, individualistas, competitivas, 

com ideias obsessivas relacionadas ao desempenho, principalmente, profissional e 

que vivem ao sabor das mudanças porque nada é permanente; tudo é volátil e 

fluido. 
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De acordo com Bauman (2003) uma das contradições latentes sobre o 

trabalho flexível relaciona-se com o próprio perfil do profissional, pois, segundo o 

autor, exige-se uma postura ágil, aberta a mudanças em curto prazo, onde não se 

pode ter apego emocional ao trabalho e envolvimento pessoal; sendo que a 

exigência de internalização dos objetivos empresariais condiciona uma alta 

dedicação ao trabalho, apego emocional e envolvimento pessoal entre os sujeitos, 

ou seja, valores diametralmente opostos. Dejours (1998) assevera que, diante deste 

cenário caótico, contraditório e inseguro, os trabalhadores ficam sujeitos de serem 

avaliados como incompetentes, caso haja falha em qualquer uma das exigências, 

permanecendo sob o risco da demissão.  A possibilidade de poder contar com 

colegas e amigos de confiança, que possam estar disponíveis e receptivos ao 

diálogo e à reflexão, pode prover um suporte social que funciona como moderador 

efetivo no processo de Burnout. 

 

 

2.5.4 O meio ambiente no trabalho 

 

O mundo do trabalho se configura como essencial para que se realizem os 

objetivos pessoais. As empresas, anteriormente, consideravam os seus funcionários 

como um recurso a mais para serem administrados, assim como os recursos 

financeiros. Com o passar do tempo e a competitividade decorrente da globalização, 

as organizações começaram a perceber que os recursos humanos são o grande 

diferencial do mercado e que agregar valor ao funcionário é agregar valores 

organizacionais. Segundo Milaré (2007), a expressão meio ambiente (milieu 

ambiant) foi utilizada pela primeira vez pelo naturalista francês Geoffroy de Saint-

Hilaire na obra Études progressives d’un naturaliste, de 1835, tendo sido adotada 

por Augusto Comte em seu Curso de filosofia positiva.  

 

Antes, porém, de verificá-las, veja-se a definição dada para a expressão pela 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 1981): segundo redação do 

inciso I do artigo 3º desta norma, meio ambiente corresponde ao “conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
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permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Brasil, 1981). 

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais (Lima-e-Silva, 2000), 

Meio Ambiente compreende tudo o que tem a ver com a vida de um ser (plantas, 

animais, pessoas) ou de um grupo de seres vivos. Estariam incluídos, então, os 

elementos físicos, vivos e culturais, bem como a maneira pela qual são tratados pela 

sociedade. 

 

Milaré (2007), por sua vez, traz que se constitui o meio ambiente por seres 

bióticos e abióticos, suas relações e interações. Não seria tido, então, apenas como 

mero espaço circunscrito, mas, sim, como realidade complexa e marcada por 

múltiplas variáveis. 

 

Para Silva (2013, p. 20), o conceito de meio ambiente deve ser globalizante, 

“abrangente de toda a natureza, o artificial e original, bem como os bens culturais 

correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 

naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arquitetônico”. 

Nessa perspectiva ampla, o meio ambiente seria “a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais, que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas” (Silva, 2013, p. 20). 

 

A Constituição Federal de 1988, denominada por alguns como Constituição 

Verde, dedica um capítulo inteiro para tratar do meio ambiente, qual seja, o Título 

VIII, Capítulo VI (Brasil, 1988).  

 

Seu texto abarca todas as nuances do meio ambiente mencionadas por Silva, 

e traz identificados em seu corpo os seguintes: a) Meio Ambiente Natural. Seria o 

meio ambiente tal qual se tem o senso comum, que é aquele integrado pela flora, 

fauna, recursos hídricos, atmosfera, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, 

e os elementos da biosfera. Refere-se ao conceito do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 

6.938, de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente); b) Meio Ambiente Cultural. 

Refere-se ao patrimônio histórico, artístico, folclórico e cultural brasileiro, assim tidos 



 

80 

 

os bens de natureza material e imaterial, nos quais se incluem os listados nos 

incisos do artigo 216 da Constituição Federal (Brasil, 1988); c) Meio Ambiente 

Artificial ou Urbano. Refere-se aos espaços abertos (cidades, por exemplo) e aos 

espaços fechados (imóveis urbanos). Inseridos no texto constitucional em seus 

artigos 182 e 183 (Brasil, 1988); d) Meio Ambiente do Trabalho. Mencionado no 

artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal, refere-se ao ambiente laboral livre de 

riscos a ele inerente, mediante a implementação de normas de saúde, higiene e 

segurança (Brasil, 1988). 

 

Há de se ressaltar que, segundo Silva (2013), a proteção constitucional do 

meio ambiente significa a defesa da humanização do trabalho, não se limitando, 

então, à preocupação com as concepções econômicas que envolvem a atividade 

laboral, mas, sim, com a finalidade do trabalho como espaço de construção do bem-

estar, de identidade e de dignidade daquele que trabalha. Em outras palavras, a 

proteção constitucional assegurada ao meio ambiente do trabalho, com enfoque ao 

seu equilíbrio, abrange os direitos humanos da pessoa do trabalhador, 

consubstanciando-se sua efetividade na própria garantia desse direito fundamental. 

 

Antes da Revolução Industrial, conforme destaca Bergamini (2013), a 

principal maneira de se motivar alguém era por meio de punições, que não se 

restringiam às de natureza puramente psicológicas, podendo aparecer sob a forma 

de restrições financeiras ou, até, de prejuízos à integridade física do indivíduo. Isto 

contribuía para criar um ambiente propício à generalização do medo, fazendo com 

que as pessoas produzissem mais para não sofrerem tais reprimendas.  

 

Com o advento da Revolução Industrial, foram feitos investimentos que 

objetivavam aumentar a eficiência dos processos industriais, que passaram a exigir 

retornos maiores e mais recompensadores. Este novo rumo tomado pelos negócios 

trouxe grande preocupação quanto à melhoria nos procedimentos para o 

desempenho das atividades laborais. A partir daí, passou-se a exigir que o papel 

desempenhado pelos gestores não se restringisse ao de buscar pessoas com maior 

adequação para os diferentes cargos disponíveis em uma empresa, mas, também, o 
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de treiná-las para o uso de ferramentas e métodos mais produtivos (Bergamini, 

2013).   

 

Para explicar a sua origem, porém, foram criadas algumas teorias que são, 

segundo Fiorelli (2007), as seguintes: Motivação pela deficiência; Modelos de 

enriquecimento técnico e social; A questão da expectativa; A percepção de justiça; e 

a Perspectiva cognitivo-social do comportamento.  

 

Herzberg, em sua teoria, dividiu os fatores que afetam o comportamento do 

indivíduo em dois grandes grupos, quais sejam, os higiênicos, assim tidos aqueles 

extrínsecos ao indivíduo, tais como o salário, benefícios recebidos, segurança no 

cargo, relações interpessoais no trabalho etc. Nestes, a insatisfação é provocada em 

havendo insuficiência; porém, se atendidos, eles não despertariam a motivação do 

indivíduo; e os motivacionais, intrínsecos ao indivíduo, correspondentes ao 

reconhecimento, status, responsabilidade, oportunidade de crescimento, riqueza do 

trabalho, desafios. A ausência desses fatos não ocasiona insatisfação, e o seu 

atendimento levam à motivação do indivíduo (Maximiano, 2011). 

 

Maslow foi um psicólogo norte-americano nascido no Brooklyn, Estados 

Unidos, em 1908. Seu trabalho se tornou referência na Psicologia Humanista, que, 

segundo ele, se encontra diretamente relacionada com a satisfação das 

necessidades humanas. Para ele, na medida em que aspectos básicos formadores 

da qualidade de vida do ser humano são preenchidos, o desejo do indivíduo pode se 

deslocar para aspirações cada vez mais elevadas (IBC, 2015). 

 

Segundo Fiorelli (2007), pela teoria de Maslow, o homem busca satisfazer a 

suas necessidades respeitando uma dada hierarquia: em primeiro lugar, vem as 

necessidades fisiológicas, relacionadas à sobrevivência, alimentação e vestuário; 

em segundo lugar, as necessidades de segurança, que guardam relação com a 

proteção e estabilidade no emprego; em terceiro lugar, as necessidades sociais, que 

são as necessidades de aceitação, amizade e sentimento de pertencer; em quarto 

lugar, a estima, relacionada com a autoconfiança; em quinto lugar, a autorrealização, 
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relacionada com a criatividade e com o autodesenvolvimento.  

 

Como se trata de uma hierarquia de necessidades é possível representar 

ilustrativamente a Teoria de Maslow da seguinte maneira: 

 

 
Figura 4. Pirâmide das Necessidades de Maslow 

Fonte: Nunes (2013, p. 1). 

 

 

Verifique-se que, nesta representação da pirâmide das necessidades de 

Maslow, Nunes (2013) traz, do lado direito, uma coluna relacionando cada nível da 

pirâmide com a satisfação no trabalho. Perceba-se que, às necessidades 

fisiológicas, estão relacionadas as questões pertinentes ao horário de trabalho, ao 

intervalo de descanso e ao conforto físico. Já às necessidades de segurança, a 

correlação é feita com o trabalho seguro, a remuneração e benefícios, e a 

permanência no emprego. Com as necessidades sociais, a satisfação no trabalho é 

obtida com a amizade dos colegas, interação com clientes e chefe agradável. Para a 

estima, obtém-se a satisfação do trabalhador por meio do reconhecimento, da 

responsabilidade, do orgulho e reconhecimento, e de promoções recebidas. Por fim, 

quanto à autorrealização, a satisfação vem com a experiência de um trabalho 

desafiante, o usufruto de diversidade e autonomia, o poder de participação nas 

decisões, e o crescimento pessoal. 

 

Tomando, então, o que dito por Maslow, já mencionado, tem-se, por exemplo, 
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que as necessidades sociais do indivíduo somente serão alcançadas se as 

anteriores assim o forem. Ou seja, embora ele tenha a amizade dos colegas, a 

interação com os clientes e um chefe amigável, isto não garante a sua satisfação se, 

por exemplo, lhe for suprimido o intervalo de descanso, bem como se ele tiver a 

percepção de que a sua remuneração não condiz com a carga de trabalho a ele 

atribuída, ou que o emprego não lhe dá a segurança de que necessita para trabalhar 

sem maiores preocupações. A este respeito, Fiorelli (2007) complementa 

ressaltando a lógica que há na sequência de níveis existentes na pirâmide, de modo 

que, sem a satisfação das necessidades fisiológicas, o indivíduo mostraria pouca 

propensão à prática de atividades de nível mais elevado.  

 

Já os Modelos de enriquecimento técnico e social, segundo Fiorelli (2007), 

incluem fatores ligados às tarefas e ao ambiente social, considerando que, além das 

necessidades (conscientes ou não) de cada indivíduo, outros elementos contribuem 

para nele despertar a motivação. Nestes modelos, vislumbram-se duas vertentes: a 

do Enriquecimento da tarefa, e a do Enriquecimento sociotécnico. 

 

No que tange à primeira (Enriquecimento da tarefa), de acordo com Hackman 

e Oldham (1975), o indivíduo motiva-se para o trabalho quando cinco fatores 

concorrem, promovendo o enriquecimento da tarefa e conduzindo a estados 

psicológicos desejáveis e favoráveis a que isso aconteça. São eles: o desempenho 

no cargo exige aplicação de diferentes habilidades pessoais; o resultado final da 

atividade permite reconhecê-lo como um produto pessoal: há uma identificação entre 

criação e criador; o produto final exerce impacto em outras pessoas; existe um grau 

de liberdade para decidir sobre programação e procedimentos do trabalho; e o 

profissional recebe avaliação (feedback) sobre sua eficácia na realização da 

atividade. 

 

Já o Enriquecimento sociotécnico consiste em acrescentar ao trabalho a 

participação em atividades de grupos, propiciando aos profissionais a oportunidade 

de satisfazer a necessidades sociais e obter reconhecimento por clientes internos 

(Wagner III & Hollenbeck, 1999). Aqui se inclui, segundo Fiorelli (2007), o estímulo à 
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cooperação, ao relacionamento interpessoal e aos processos de dar e receber 

feedback. 

 

Pela Teoria da expectativa (A questão da expectativa), segundo Vergara 

(2013), o indivíduo motiva-se mais facilmente quando acredita na recompensa 

decorrente do esforço. A probabilidade de êxito, também se associa ao valor 

percebido da recompensa: ou seja, o indivíduo aposta mais quando percebe um 

ganho maior. Existe, portanto, uma combinação entre percepção da pessoa e 

conteúdos relacionados com suas experiências anteriores. A teoria da expectativa 

pode, segundo Fiorelli (2007), ser associada à hierarquia de necessidade de 

Maslow, no sentido de que o indivíduo move-se em direção a níveis cada vez mais 

superiores de realização, contudo, estacionará no limite ditado por sua expectativa 

de sucesso. 

 

Ainda conforme Fiorelli (2007), o conceito de justiça tem a ver com equidade, 

expressa, por exemplo, na ideia popularizada de “remunerações iguais para 

trabalhos iguais”, desconsiderando a produtividade, indispensável, porém, à 

Administração eficaz, e o conceito de qualidade do ponto de vista do cliente. 

Sintetizando, traz que uma ação administrativa pode tornar-se desmotivante para 

alguns e despertar a motivação em outros indivíduos, em decorrência dos efeitos 

psicológicos que produzem nessas pessoas.  

 

Rego (2003), por sua vez, apresentam um modelo tetradimensional de justiça 

nas organizações, merecedor da reflexão dos administradores. Segundo os autores, 

ela apresenta-se em quatro dimensões: distributiva (concentra-se nos conteúdos - 

salários, benefícios, sanções etc.); procedimental (focaliza o processo para 

promover a distribuição); interacional (reflete a qualidade da interação com os 

superiores ou decisores, isto é, o modo como a pessoa é tratada durante o 

processo); e informacional (reflete o fornecimento de informações, explicações e 

justificação das decisões). 

 

Este modelo de Fiorelli (2007) sugere ao administrador que a promoção de 
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justiça requer a conjugação de sensibilidade, atenção a detalhes, postura ética e 

cuidados técnicos, ou uma excelente intenção acabará insuficiente para produzir o 

pretendido. 

 

E, por fim, a Perspectiva cognitivo-social do comportamento, proposta por 

Bandura (1986). Esta teoria compreende quatro processos. São eles: atenção a um 

modelo, para identificação de comportamento a ser adquirido; utilização de 

habilidades cognitivas para organizar e lembrar-se do modelo comportamental; 

habilidade em colocar em prática o que se observa; e decisão quanto a repetir ou 

não o comportamento observado.  

 

Verifica-se, segundo Fiorelli (2007), segundo a concepção de Bandura (1986), 

profunda interação entre fatores de ordem individual e social na formação do 

comportamento. Para ele, aduz, os elementos cognitivos são essenciais para 

explicar por que a pessoa consegue dar novas respostas sem nunca haver, 

anteriormente, praticado, bastando, para tanto, observar outras pessoas.  

 

Portanto, como aduzido por Fiorelli (2007), é importante que, ao se 

analisarem comportamentos, considerem-se, também, fatores cognitivos, 

comportamentais e ambientais influenciando-se mútua e simultaneamente. Feitas 

estas considerações, tem-se a Figura 5 abaixo como representação das influências 

exercidas sobre o comportamento do indivíduo. Veja-se: 
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Figura 5. Fatores que influenciam o comportamento do indivíduo 
 

Fonte: Fiorelli (2007, p. 137). 

 

 

Como visto várias foram as teorias apresentadas para explicar a origem da 

motivação. Entretanto, como cita Ribeiro (2015), em qualquer uma delas, o que se 

observa, basicamente, é que, para se obter altos desempenhos, se faz necessária a 

conjugação de 3 (três) grandes fatores, quais sejam: conhecimento da motivação 

humana; capacitação das pessoas; e oportunidades e desafios para que elas 

possam aplicar suas habilidades. 

 

Souza (2001) entende que o clima é uma resultante das variáveis culturais, 

assim entendida a soma de costumes, valores, propósitos e tradições que tornam 

uma empresa singular. Quando estas variáveis são alteradas, conforme o autor, 

experimentam-se alterações no clima, que é mais perceptível do que suas fontes 

causais.  

 

Também Luz (1996) destaca a influência de fatores externos no clima 

organizacional. Segundo o autor, o clima é influenciado pelos conflitos e por fatores 

negativos ou positivos ocorridos no contexto laboral, incluindo, também, nestes 

aqueles fatores externos à organização, que contemplam os ocorridos no contexto 
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socioeconômico e político e, também, na vida particular dos funcionários.  

 

De acordo com Luz (1996), a pesquisa de clima organizacional busca 

identificar e avaliar as atitudes e os padrões de comportamento, com vistas a 

orientar políticas de ação e correção de problemas no relacionamento e no plano 

motivacional dos integrantes da organização. Trata-se de uma ação que busca 

detectar as imperfeições existentes nas relações que impactam nos resultados da 

organização, com o objetivo de corrigi-las. Ela expõe as fraquezas de uma gestão 

deficiente e os pontos fortes de uma gestão competente. 

 

 

2.5.5 O sofrimento no trabalho em Dejours 

 

Para Codo (2002), a organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma 

ação específica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições, emerge 

um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, 

portadora de projetos, de esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho 

que os ignora. Esse sofrimento, de natureza mental, começa quando o homem, no 

trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-

la mais conforme às suas necessidades fisiológicas e a seus desejos psicológicos, 

isto é, quando a relação homem-trabalho é bloqueada. 

 

A Gênese do pensamento Dejouriano sobre o sofrimento humano encontra-se 

nos fundamentos do desenvolvimento industrial do século XIX, caracterizado pelo 

crescimento da produção, êxodo rural e concentração de novas populações 

urbanas, portanto, com destacado cunho sociológico. O período era de precárias 

condições de trabalho, emprego de crianças na produção industrial, salários 

insuficientes para a subsistência e elevado número de acidentes. A sociedade 

industrial convivia com alta morbidade, crescente mortalidade e uma longevidade 

extremamente reduzida, e a batalha pela saúde era a própria luta pela sobrevivência 

(Dejours, 1998). 
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Conforme Dejours (1998) as exigências do trabalho e da vida são uma 

ameaça ao próprio trabalhador, que acusa riscos de sofrimento (o que era conhecido 

como Miséria Operária), que se compara a uma doença contagiosa, devendo ser 

encarada e tratada como tal, surgindo daí um movimento denominado higienista 

como resposta social ao perigo; e ainda entende que a primeira vítima do sistema 

não é o aparelho psíquico; mas sim o corpo dócil e disciplinado, entregue às 

dificuldades inerentes à atividade laborativa, e, dessa forma, projeta-se um corpo 

sem defesa, explorado e fragilizado pela privação de seu protetor natural, que é o 

aparelho mental. 

 

Dejours (1998) afirma que as relações de trabalho, dentro das organizações, 

frequentemente despojam o trabalhador de sua subjetividade, excluindo o sujeito e 

fazendo do homem uma vítima do trabalho. Um dos mais crueis golpes que o 

homem sobre com o trabalho é a frustração de suas expectativas iniciais sobre o 

mesmo, à medida que a propaganda do mundo do trabalho promete felicidade e 

satisfação pessoal e material para o trabalhador, porém quando lá adentra o que se 

tem é infelicidade e na maioria das vezes a insatisfação pessoal e profissional do 

trabalhador, desencadeando, então, o sofrimento humano nas organizações. 

 

Ainda segundo Dejours (1998), essa situação deu-se com maior intensidade 

após a década de 1960, quando houve uma aceleração desigual das forças 

produtivas, das ciências, das técnicas e das máquinas. Todos esses fatores, aliados 

às novas condições de trabalho, que podem ser entendidas por meio do ambiente 

físico (luminosidade, temperatura, barulho); do ambiente químico (poeira, vapores, 

gases e fumaças); do ambiente biológico (presença de vírus, bactérias, fungos, 

parasitas); pelas condições de higiene, de seguranças e as característica 

antropométricas do posto de trabalho nas indústrias; facilitaram o aparecimento de 

sofrimentos insuspeitos na vida dos operários. 
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2.5.6 A produção de sentido em Viktor Frankl 

 

O psiquiatra Austríaco Viktor Emil Frankl (1905-1997) é o fundador da 

chamada Logoterapia, escola psicológica de caráter fenomenológico, existencial e 

humanista, conhecida também como a “Psicoterapia do sentido da vida” ou, ainda, a 

Terceira Escola Vienense em Psicoterapia. Na busca de um sentido para a vida, o 

autor teria por objetivo delinear uma condição humana não mais voltada para a 

vontade de prazer ou de aspiração ao êxito material e de poder. Mais que isso, de 

acordo com Xausa (1986), a teoria Frankliana não foi um fenômeno isolado da 

conjuntura perversa que se firmou no século XX em plena segunda guerra mundial; 

ela teria sido a “antítese” das “teorias e terapias reducionistas do século passado”, 

expressão, com contundência, uma originalidade científica e um campo fundamental 

para o sentido da vida de cada ser humano. Para o autor: a teoria de Frankl, a 

psicologia do logos, foi um feliz caminho que se abriu “para sanar as angústias 

causadas pelo vazio existencial gerado por transtornos psicológicos específicos” 

daquela época (Xausa, 1986, p. 14). 

 

Para penetrar o profundo e fecundo sentido do sofrimento este trabalho 

assume como referência este autor como base principal pois, além de produzirem 

textos extraordinários sobre esse tema, também passou por experiências de 

sofrimento intensas. Viktor Frankl era um psiquiatra judeu e viveu a terrível 

experiência dos campos de concentração tendo sobrevivido a quatro deles, 

descobriu importantes aspectos da experiência humana, o que o levou a formular a 

Logoterapia. A terceira escola de psicoterapia de Viena. A Logoterapia centra o 

processo terapêutico na busca de sentido para a existência, concebida como a 

principal força motivadora no ser humano. Ela, a Logoterpia, baseia-se no conceito 

de que a vida possui um sentido (logos: sentido / terapia: cura). Está fundamentada 

no respeito ao ser humano e na sua re-humanização. Nesse sentido, ela amplia a 

visão do ser humano como um ser único, responsável e capaz de posicionar-se 

diante dos condicionamentos da vida, justamente porque possui uma dimensão 

espiritual que comporta as outras dimensões (psicológica, social e física) (Fizzotti, 

1997). 
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Para Frankl o sofrimento é uma oportunidade para a pessoa se perguntar e 

descobrir um sentido para existência (inclusive, em muitos casos a última) e 

encontrar o valor de sua vida, assumir o valor único e irrepetível que ela carrega. 

Para tanto é necessário que a pessoa não considere “a vida” ou o sofrimento 

vagamente, mas encare a sua vida, a sua dor, não se subtraindo aos convites e às 

perguntas que lhe são colocadas nessa situação. “Cada pessoa é questionada pela 

vida; e ela somente pode responder à vida, respondendo por sua própria vida; à vida 

ela somente pode responder sendo responsável. Assim a logoterapia vê na 

responsabilidade a essência propriamente dita da existência humana.” (Frankl, 1999, 

p. 85). 

 

Sofrimento como caminho de realização pessoal. É possível descobrir no 

sofrimento inevitável a possibilidade de crescer como pessoa por meio dele. Perante 

o inevitável, mesmo que não seja possível fazer nada, é possível assumir uma 

postura, uma atitude dentro dessa experiência dolorosa. Para Frankl, o ser humano 

pode encontrar um sentido para vida por meio de três categorias de valores: os 

valores criadores que são realizados mediante o fazer, como o trabalho, por 

exemplo; os valores vivenciais que são vivenciados por meio dos sentidos, da 

beleza presente na natureza ou na arte, por exemplo; e os valores de atitude que 

são afirmados pelo modo, pela atitude que a pessoa assume diante de situações 

inevitáveis, como uma doença incurável ou a perda de um ente querido. Só quando 

o homem já não tem nenhuma possibilidade de realizar valores criadores; só quando 

ele já não está realmente em condições de configurar seu destino, só então pode 

realizar os valores de atitude; só nessa altura tem algum sentido carregar a sua 

cruz‟. A essência de um valor de atitude reside precisamente no modo como um 

homem se submete ao irremediável (Frankl, 1999, p. 155).  

 

A Logoterapia, ou a Terceira Orientação de Psicoterapia de Viena, foi sendo 

gestada com base nas experiências existenciais de Frankl, desde a sua infância até 

a vida nos campos de concentração, em que se entrecruzam momentos de 

liberdade, de responsabilidade, de esperança, de dor e de angústia. Nesse sentido, 

No entanto, sua obra não se reduz a tal experiência , pois transcende e se consolida 
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como teoria através de uma interlocução que avança em relação, principalmente, 

aos postulados teóricos de autores que o influenciaram, tais como seus 

contemporâneos Freud e Adler. Com relação a Freud, Frankl faz o seguinte 

comentário “Quem me conhece sabe que minha oposição a Freud não me privou de 

render-lhe o respeito que ele merecia” (Frankl, 1999, p. 40).  

 

Conforme Frankl, ”A logoterapia se concentra mais no futuro, ou seja, nos 

sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. A logoterapia é de fato, 

uma psicoterapia centrada no sentido” (Frankl, 1999, p. 91). É uma teoria permeada 

pela esperança e a crença no sentido da própria vida; portanto, tem como foco o 

sentido do existir humano. Vanzan (2005, p. 583), reportando-se à teoria 

desenvolvida por Frankl, comenta:  

 

[...] diante de um mundo que sofre cada vez mais do medo de viver e se 
debate no vazio existencial – procura ajudar a pessoa que sofre a resgatar o 
sentido da própria existência, reconhecendo que a vida humana, apesar de 
tudo, tem sempre um sentido. A busca desesperada de uma resposta,  de 
uma razão que dê sentido ao nosso “ser” em um tempo limitado, é algo que 
sempre motivou o ser humano, e Frankl com seu conceito de 
responsabilidade e vontade de sentido, criou uma possibilidade a mais, 
abriu uma nova perspectiva para a caminhada humana. (Vanzan, 2005, p. 
583).  

 

 

Frankl (1999, p. 92) explica o motivo de sua opção pelo termo logoterapia 

para denominar sua teoria: O termo “logos” é uma palavra grega e significa 

“sentido”. A logoterapia, ou, como tem sido chamada por alguns autores a “Terceira 

Escola Vienense de Psicoterapia”, concentra-se no sentido da existência humana, 

bem como na busca da pessoa por este sentido. 

 

Nessa realidade, fica evidente o papel mediador do enfermeiro no que se 

refere à dimensão do sofrimento humano enquanto possibilidade de significação, 

tanto para aquele que cuida quanto para o que está sendo cuidado. A busca pelo 

sentido nessa situação pode ser um elemento fundamental no processo de 

acompanhamento desse paciente. Ao enfatizar a vontade de sentido, Frankl busca 

superar “[...] o princípio do prazer (ou, como também poderíamos chamá-lo, a 



 

92 

 

vontade de prazer) no qual repousa a psicanálise freudiana, e [...] a vontade de 

poder, enfatizada pela psicologia adleriana através do termo ‘busca de 

superioridade’” (Frankl, 1999, p. 92). Argumenta ele:  

 

O poder é meio para um fim. E da mesma forma que a vontade de prazer, a 
vontade de poder proclama a sua independência no momento em que a 
vontade de sentido se vê frustrada. Sem determinado s pressupostos sócio-
econômicos, sem um certo grau de poder, não posso realizar o sentido da 
minha vida: preciso de dinheiro para estudar, para comprar livros; preciso 
de pessoas com quem me relacionar etc. Tudo isto não passa, porém, de 
meios necessários para a realização do sentido da vida, que é o fim. Mas se 
o homem não enxerga nenhum sentido,  nenhum fim na sua vida, 
concentra-se na busca dos meios: no dinheiro, na riqueza, no bem-estar, 
nos amigos influentes, no poder; ou concentra-se no efeito – no prazer, 
como já vimos (p. 58). 

 

 

Na conferência realizada em 1985, intitulada O homem em busca do sentido 

último , no congresso anual da Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos (Dallas, 

Texas), Frankl retoma seu distanciamento e m relação à perspectiva freudiana 

expressa no princípio do prazer, e à psicologia adleriana, no princípio do poder. Para 

ele, nem um, nem outro desses princípios pode ser considerado como motivação 

última do ser humano.  Em lugar de tais princípios, Frankl sugere a vontade de 

sentido , ou a transcendência de si mesmo enquanto fenômeno antropológico, que 

possibilita sua auto-realização (Frankl, 1999). A dimensão auto-transcendentada, 

“[...] nada tem a ver com o Além; significa que o homem é tanto mais humano quanto 

mais é ele mesmo, quanto mais ele se supera e se esquece a si próprio na 

dedicação a uma tarefa, a uma coisa ou a um companheiro” (Frankl, 1999, p. 56). 

No entender do autor:  

 
[...] o ser humano sempre está relacionado com e aponta para algo diferente 
de si mesmo ou, para dizê-lo mais exatamente, para algo ou  alguém. Ou 
seja, mais propriamente do que parecer preocupado por alguma 
circunstância interna, seja o prazer, seja a homeostase, o homem se orienta 
sempre para o mundo externo e, dentro desse mundo ele se interessa por 
cumular o sentido das coisas e por outros seres humanos. Em virtude do 
que eu chamaria de “auto-compreensão ontológica pré-reflexiva”, o homem 
sabe que está se auto-realizando na medida em que se esquece de si 
mesmo, e ele se esquece de si mesmo ao se dar, ao se entregar, seja 
servindo a uma causa nobre, seja amando outra pessoa diferente de si 
mesmo. Verdadeiramente a auto-transcendência é a essência da existência 
humana (Frankl, 1999, p. 264) 
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Em outras palavras, a auto-transcendência se caracteriza pela tendência do 

ser humano a sair de si mesmo e buscar, no outro ou em algo, uma forma de atribuir 

sentido à sua vida. Ela é a força motriz que aciona a dimensão espiritual da pessoa 

e viabiliza a auto-realização na medida em que se lança para fora de si mesma em 

direção a um outro. Esta transcendência é que faz com que a existência humana 

não fique restrita a um aqui e agora, ou mesmo a uma simples imanência, mas 

ultrapasse o momento presente, no desejo de perpetuar-se no tempo e no espaço. 

Explica Frankl:  

 

Esta transcendência da existência nunca é no tempo, vai além do tempo, ao 
sobre-temporal. Transcendendo-se no tempo – mesmo no tempo infinito – a 
existência nunca seria capaz de se realizar. Quem vive somente para filhos 
e netos não se realiza no infinito, mas somente adia a realização para além 
do infinito. Tal infinitude seria, porém, “má-infinitude”. Na verdadeira  
infinitude, a existência não transcende a si no sentido horizontal, mas no 
vertical – não exatamente no tempo ou no tempo infinito, mas para além do 
tempo, no sobre-temporal (Frankl, 1999, p. 127). 

 

 

O ser humano representa uma potencialidade e, enquanto tal, tem à sua 

disposição a capacidade e a possibilidade de tornar-se aquilo que deseja ser. 

Todavia, concordamos com Frankl que “Se exigirmos do homem o que ele deve ser, 

faremos dele o que ele pode ser. Se, pelo contrário, o aceitarmos como é, então 

acabaremos por torná-lo pior do que é” (Frankl, 1999, p. 14). 

 

Ao demonstrarmos que o homem de modo algum é determinado 

inequivocamente pelos fatores vitais e sociais, pelo contrário, é livre deles e 

responsável por sua autodeterminação – ao fazermos isto, recuperamos a existência 

humana para o seu nível autêntico, por cima dos condicionamentos biológicos, 

psicológicos ou sociológicos. Doravante, cumpre, pela introdução da noção de 

transcendência na ciência do homem, restabelecer uma imagem do homem mais fiel 

à sua natureza. Uma imagem correta rompe não só com a facticidade, como 

também com a imanência. Uma idéia do homem limitada à imanência não está 

completa.  
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Ou bem o homem se concebe como a imagem de Deus, ou degenera em 

uma caricatura de si mesmo (Frankl, 1999, p. 269). Posso dizer que o plano 

filogenético constitui apenas uma das dimensões a serem consideradas no 

desenvolvimento da pessoa, sendo fundamental congregar a este os planos 

ontogenético, sociogenético e microgenético. Com base no que me sugere Frankl, 

reitero o plano da auto-transcendência como fator distintivo do ser humano. De 

acordo com Frankl:  

 

O homem, de fato, está sempre orientado para algo que o transcende, seja 
um sentido a realizar, seja uma pessoa a encontrar. De uma maneira ou de 
outra, sua natureza o leva a se ultrapassar. A transcendência de si mesmo 
constitui, assim, a essência da existência humana (Frankl, 1999, p. 11).  

 

 

Dito de outro modo, entendo que a constituição humana não é meramente 

fruto da evolução da espécie, das influências sócio-culturais, das transformações 

que se vão efetivando em cada sujeito e, dentro deste, em seus micro-processos. 

Estes planos não são suficientes para explicar a busca constante, fortemente 

acentuada em várias pessoas, pela auto-superação e pelo desejo de construir uma 

vida pautada pelo sentido. No entanto, o plano da auto-transcendência me 

ofereceria elementos suficientes para problematizar tal questão, sendo que o 

espiritual (ou noológico) seria o ponto de congruência que asseguraria a unidade 

entre corpo, alma e espírito, pois “[...] a unidade corpo-alma não constitui ainda, nem 

de longe, o homem integral. À totalidade do homem pertence um terceiro elemento– 

essencialmente o espiritual” (Frankl, 1999, p. 74). Ainda, no dizer de Frankl:  

 

[...] não afirmamos, de modo algum, que o homem seja ‘composto’ de 
corpo, alma e espírito. Ele é tudo isto, pelo contrário, unitariamente , mas só 
o espiritual constitui e garante esta unidade. De onde provém a ‘variedade 
na unidade’ do homem? De onde vem a estrutura humana em camadas? A 
estrutura em degraus do homem? Devemos responder que não é pelo fato 
de se compor de corpo, alma e espírito, mas pelo fato de que o espiritual  se 
confronta com o corporal e com o psíquico de que o homem, como espírito, 
se coloca sempre frente a si próprio como corpo e alma. O que ele ‘tem’ 
perante si próprio é corpo e alma; o que ‘está’ perante o corpo e a alma é 
espírito” (Frankl, 1999, p. 123). 
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Um número crescente de pessoas está obcecado por um a sensação de 

ausência de sentido- “insignificância”, absurdidade-, que freqüentemente se faz 

acompanhar da sensação de vazio ou, como eu mesmo costumo dizer, de um “vazio 

existencial” [...] Esse sentimento se manifesta principalmente pelo tédio e pela 

apatia. Se o tédio revela uma falta de interesse pelo mundo, a apatia expressa a 

falta de iniciativa para realizar algo no mundo, para modificar alguma coisa no 

mundo (Frankl, 1999, p. 265).  

 

O autor esclarece que: “O termo ‘existencial’ pode ser usado de três 

maneiras: referindo-se (1) à existência em si mesma, isto é, ao modo 

especificamente humano de ser; (2) ao sentido da existência; (3) à busca de um 

sentido concreto na existência pessoal, ou seja, à vontade de sentido” (Frankl, 1999, 

p. 93). Este vazio existencial está presente de forma mais intensa nas gerações 

mais jovens, observando-se nelas tendência para a drogadição, a agressividade e a 

depressão. Desse modo: “[...] os homens costumam estar mais dispostos a matar ou 

a querer matar quando estão enredados numa situação de ausência de sentido” 

(Frankl, 1999, p.45). Em decorrência deste sentimento de vazio existencial surge 

aquilo que Frankl designa neurose noogênica, isto é:  

 

[...] uma neurose que não provém de conflitos ou complexos mentais, mas 
de problemas espirituais e existenciais. Não se trata, portanto, daquele 
conflito de impulsos que a psicologia dinâmica analisa, mas, no fundo, de 
uma colisão de valores, de uma luta em torno do sentido da existência que 
deve decidir quais os valores mais altos – em outras palavras a vontade de  
sentido. Esta noção implica a existência de uma lacuna, com base na 
experiência e apoio em amostragens estatísticas segundo as quais 90% ou 
mais das pessoas interrogadas a respeito expressara m a opinião de que o 
homem precisa de algo “para o que” viver, algo ao qual 60% declaram 
estarem dispostos a dedicar suas vidas. A vontade de sentido não é um 
simples conceito, é um fator terapêutico. Seu despertar constitui o único 
recurso à disposição do homem moderno – e não apenas do enfermo – 
capaz de ajudá-lo a superar o vazio existencial (Frankl, 1999, p. 30)  

 

  

O vazio existencial é um dos reflexos de um modelo de sociedade em que 

preponderam o consumismo e a satisfação das necessidades imediatas, sobre os 

valores humanísticos. Contudo, uma das limitações deste modelo é o fato de ele não 
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conseguir saciar a necessidade humana da busca e da realização do sentido 

(Frankl, 1999).  

 

Marx (1993, p. 77) realizou um estudo de caso com um sujeito de vinte e 

cinco anos de idade que se queixava de “[...] sensação de vazio interno, apesar de 

tudo estar indo tão bem em sua vida [...]”. As sessões foram conduzidas tendo como 

referência a perspectiva clínica da Logoterapia e, nessa linha, Marx observa que:  

 

[...] o psicoterapeuta ou o logoterapeuta é, ao mesmo tempo, um elemento 
excludente e necessário; um instrumento fundamental no processo de  
recuperação da saúde desse paciente, não só por sua formação técnica; mas 
também por sua formação pessoal, por suas possibilidades e disposições 
uma vez que enfrenta um encontro humano e humanizante, que extrapola os 
limites do patológico. Sem perder seu caráter profissional  e científico, o 
encontro logoterapêutico é fundamentalmente humano e até fraternal. 
Paciente e terapeuta são pares existenciais que se acompanham  na busca e 
descoberta de sentido (Marx, 1993, p. 91).  

 

 

A terceira possibilidade de encontrar o sentido, os valores atitudinais, dizem 

respeito às atitudes e decisões que tomamos perante as situações que surgem em 

nossas vidas, especialmente aquelas relativas ao sofrimento e, até mesmo, à própria 

morte. A postura positiva que muitas pessoas assumem nestas situações pode ser 

considerada por alguns como sendo decorrente de um ato de fé. E, para Frankl, 

essa possibilidade de reagir em face das adversidades está aberta a todas as 

pessoas, independentemente do credo, raça ou condição social. Para Frankl, a 

orientação para o sentido tem por pressuposto a dimensão noética ou espiritual, 

enquanto dimensão antropológica, independente e distintamente da espiritualidade 

professada pelas religiões. Desta forma, pode-se viver com sentido sem 

determinada crença ou prática religiosa; contudo, essa condição não dispensa o 

cultivo da dimensão noética ou espiritual inerente ao ser pessoa:  

 

A interpretação do sentido pressupõe que o homem seja espiritual, assim 
como a realização do sentido pressupõe que ele seja livre e responsável. 
Estes três fatores da existência só nos são acessíveis quando os seguimos 
até a dimensão noológica, na qual o homem, tendo se erguido desde a 
dimensão psicobiológica, se constitui como homem. Já no nível do biológico 
e do psicológico, nota-se a tendência primária do homem para se orientar 



 

97 

 

no rumo do sentido, o que, no aspecto negativo, representa propriamente a 
sua frustração (Frankl, 1999, p. 47). 

 

 

2.6 A QUALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Desde a antiguidade a preocupação com os trabalhadores existe, porém foi 

apenas em medos da década de 1950 que se começou a falar em Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) por Eric Trist e seus colaboradores, onde realizaram uma 

série de estudos direcionados a trazer a satisfação do trabalhador a si mesmo e sua 

satisfação no trabalho, com o objetivo de melhorar a organização do trabalho e 

torná-lo menos árduo (Schmidt & Dantas, 2006).  

 

Vasconcelos (2001) menciona que já no início do século XX, alguns 

pesquisadores acrescentaram para o estudo sobre a satisfação do trabalhador no 

ambiente de trabalho, entre eles se destacaram Elton Mayo, Abraham Maslow e 

Frederick Herzberg, cujos estudos são altamente significativos para o 

desenvolvimento das pesquisas sobre o comportamento humano, da motivação dos 

indivíduos, das necessidades humanas e da qualidade de vida do trabalhador. 

 

Schmidt e Dantas (2006) relatam que aproximadamente em 1970 nos 

Estados Unidos em conjunto com a QVT buscava programas de produtividade. 

Algumas organizações internacionais serviram de base para o Brasil implantar a 

QVT em 1990, devido ao governo Federal ter lançado o Plano Nacional de 

Qualidade exigindo mais humanização das empresas com a implantação do plano. 

Ainda segundo os mesmos autores, a QVT tem sido usada como identificador das 

experiências humanas no ambiente de trabalho e o nível de satisfação dos 

indivíduos que executam o trabalho. Os colaboradores são elementos de muita 

importância para as organizações, e para valorizá-los a preocupação com a 

qualidade de vida deles é essencial para que executem suas atividades com 

motivação em um ambiente harmonioso e saudável. 

 

Para Castro (2002), a empresa que acredita em seu trabalhador visualiza que 
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ele precisa de um tempo maior para aumentar sua criatividade, recuperar-se e para 

recarregar sua energia. Os autores afirmam ainda que o trabalhador só consiga 

chegar à qualidade de vida se houver comprometimento com a vida e o trabalho. A 

vida pessoal do trabalhador deve ser respeitada pela organização. 

 

Vasconcelos (2001) complementa que se grande parte do tempo é passado 

no local de trabalho, nada mais comum modificar o ambiente de trabalho onde se 

permitam passar algumas horas desempenhando o trabalho com satisfação, 

qualidade de vida, satisfação e felicidade. 

 

Diante do exposto, o trabalho é muito importante na vida de cada ser humano, 

pois quando há satisfação no trabalho o indivíduo está próximo a alcançar uma boa 

qualidade de vida, tanto pessoal quanto profissional. De forma generalizada, nota-se 

que ao verificar a QVT vários fatores podem estar ligados a satisfação do 

trabalhador são eles: seu espaço de vida particular e profissional, sua saúde, seu 

ordenado, segurança, desenvolvimento de suas aptidões, crescimento profissional, 

autonomia, condições físicas de trabalho que amortizam ao mínimo o risco de 

doenças ocupacionais entre outros (Timossi, Pedroso, Pilatti, & Francisco, 2009).  

 

Para melhor discutir a qualidade nas empresas, é necessário, inicialmente, 

saber quem são os seus públicos. Contudo, para apresentar tal definição, é preciso 

identificar quais são, no âmbito organizacional, os recursos que compõe uma 

instituição – dentre eles, os recursos humanos (ou seja, os parceiros da 

organização, o capital humano que contribui para o seu desenvolvimento). Segundo 

Daft (2003, p. 11), as organizações são “entidades sociais que […] são dirigidas por 

metas, […] são desenhadas como sistemas de atividades deliberadamente 

estruturados e coordenados e […] são ligadas ao ambiente externo”.  

 

Para Maximiano (2011), a organização também consiste em uma entidade 

social composta de pessoas que trabalham juntas, deliberadamente estruturada em 

uma divisão de trabalho para atingir um objetivo comum.  

 



 

99 

 

Em resumo, pode-se afirmar que a organização, tal como concebida 

atualmente, seria formada, conforme mencionado por Maximiano (2011), por um 

agrupamento de pessoas que trabalham juntas com vistas a um objetivo comum, o 

lucro por exemplo, como é o caso das sociedades empresariais. Em outras palavras, 

tem-se que a organização contempla a soma de máquinas e equipamentos, 

recursos financeiros, pessoas, rotinas, dentre outros. Esses, na verdade, são os 

tipos de recursos existentes na organização. 

 

É o que trazem Martins e Assaf Neto (1985), que elencam como recursos os 

seguintes: recursos materiais, objeto da administração da produção; recursos 

financeiros, de que se ocupa a administração financeira; recursos humanos, que 

cuidam da gestão de pessoas; recursos mercadológicos, de que trata a 

administração mercadológica; e recursos administrativos, objeto da administração 

geral. Destes, os que mais interessam no momento são os recursos humanos. 

 

Nahas (1997) postula uma definição de qualidade de vida, que pode ser vista 

como a satisfação com a vida. Para este autor, a qualidade de vida do ser humano é 

expressa pela qualidade da sua saúde, pelas suas possibilidades e também por 

suas limitações individuais e coletivas. Esse conceito representa o processo de 

satisfação das necessidades primitivas e culturais do homem, Guiselini (1996), numa 

visão de bem estar físico, define que o elemento chave da qualidade de vida é o 

caminho da longevidade, mas atesta que também existe a necessidade, por parte 

dos indivíduos, de suprir suas necessidades básicas, melhorar seu estilo de vida, ter 

hábitos saudáveis, realizar atividades físicas, ter relacionamentos estáveis e 

duradouros, manter uma dieta alimentar saudável, entre outras necessidades 

humanas. 

 

O mesmo autor ainda salienta que, a maioria dos indivíduos relega a um 

plano secundário a preocupação com seu patrimônio mais precioso, seu corpo. 

Carelli (2001) complementa esta visão, afirmando que os hábitos são decisivos para 

uma vida longa e feliz e que nunca é tarde para alterá-los positivamente. 
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Para Maximiano (2011), as pessoas apareceriam como parceiras da 

organização. Em seus mais diversos níveis: desde os acionistas e investidores até 

os clientes e consumidores – passando, logicamente, pelos colaboradores. São os 

stakeholders identificados na Figura 6 abaixo:  

 

 
Figura 6. Quem são os stakeholders 

 

Fonte: Almeida (2003, p. 21).  

 

 

Na Tabela 1 abaixo, adaptada da obra de Maximiano (2011), além dos 

principais stakeholders de uma organização, são trazidas, também, as suas 

contribuições e, é claro, as suas expectativas de retorno. 

 

 

 
Tabela 01. Os parceiros da organização 

Parceiros da organização Contribuem com: Esperam retornos de: 

Acionistas e investidores Capital de risco, investimentos Lucros e dividendos, valor 
agregado 

Empregados Trabalho, esforço, 
conhecimentos e competências 

Salários, benefícios, retribuições 
e satisfações 

Fornecedores Matérias-primas, serviços, 
insumos básicos, tecnologias 

Lucros e novos negócios 

Clientes e consumidores Compras, aquisição e uso dos 
bens e serviços 

Qualidade, preço, satisfação, 
valor agregado 

Fonte: Maximiano (2011, p. 107).  
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Como visto o retorno, que varia a cada nível de parceria assumido, torna-se 

sobremaneira importante, pois dele depende a realimentação do processo: ou seja, 

se determinada pessoa, enquanto acionista, contribui para a organização com o seu 

capital, o que ela espera é que esta lhe retorne lucros e dividendos; afinal, ela 

alimentou o processo, e espera que este lhe retorne, logicamente, de forma positiva. 

Neste sentido, cite-se Maximiano (2011), que traz que cada parceiro está disposto a 

continuar investindo seus recursos na medida em que obtém retornos e resultados 

satisfatórios de seus investimentos. Assim, o mesmo pensamento que o acionista 

tem, de se retirar quando a organização na qual investe o seu capital não lhe der o 

retorno esperado, tem o empregado, que se propõe a demitir-se ou faltar 

exaustivamente ao trabalho, aumentando os índices de absenteísmo e rotatividade, 

quando o seu retorno esperado (salários, benefícios, retribuições e satisfações) não 

lhe sobrevém. 

 

Em relação ao conceito de públicos, o que se tem é que, atualmente, ele é 

mais bem trabalhado e se torna mais fácil a classificação a partir de novas teorias. 

Uma delas é a trazida por França (2008), que parte da premissa de que público é 

todo grupo organizado de pessoas que direta ou indiretamente atinge ou é atingido 

pela organização. Desta forma, segundo o autor, os públicos de uma organização 

podem ser classificados em três grupos distintos: essencial, não essencial e de 

interferência. Tal classificação é feita levando em consideração o grau de 

dependência e interesse entre eles e a organização. 

 

O primeiro público – essencial – é aquele composto pelas pessoas que 

compõe a organização. Sem eles, é impossível manter o funcionamento de qualquer 

empresa, tendo em vista que são eles os responsáveis pela execução e manutenção 

das atividades-fim. Como exemplos, podem ser citados os colaboradores, os 

clientes, o Governo e os fornecedores (França, 2008). 

 

O público não essencial, por sua vez, é composto por pessoas que fazem 

parte do grupo de prestação de serviços da organização – ou seja, aqueles que não 

fazem parte da atividade-fim da empresa, motivo pelo qual não possuem vínculo 
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empregatício com a organização, tornando o contato esporádico e contratual. Como 

exemplos, podem ser citados as agências de publicidade, as redes de consultoria, 

os sindicatos, e a comunidade de um modo geral (França, 2008).  

 

Por fim, as redes de interferência são formadas pelos públicos externos que, 

pelo seu poder de mercado e/ou representação da opinião pública, exercem grande 

influência na percepção que o mercado e a sociedade tem sobre a empresa. Como 

exemplos, podem ser citadas a concorrência e as redes de comunicação em massa 

(França, 2008). 

 

Também é possível agrupar os públicos de uma organização em interno, 

externo e misto, dependendo a classificação em um ou outro grupo do grau de 

dependência que este apresenta “em relação ao organismo promotor do 

relacionamento e na sua capacidade de causar impactos favoráveis ou 

desfavoráveis no destino dessa mesma instituição” (Fortes, 2003, p. 71). 

 

De um modo geral, porém, o público interno de uma organização contempla 

todos aqueles que nela trabalham, e são afetados diretamente por ela, colaborando 

com o seu funcionamento de forma que possa gerar lucro. Englobam, portanto, não 

apenas os funcionários, de um modo geral, englobando diretores e proprietários da 

organização, como, também, de seus familiares (Silva & Dias, 2008). Ao contrário, o 

público externo contempla as pessoas ou entidades às quais se destinam os 

produtos e serviços oferecidos pela organização, mas que não dependem 

diretamente dela. Estão neste grupo, então, os poderes públicos, os concorrentes, 

as comunidades de entorno, os hospitais, os sindicatos, as escolas, a imprensa, os 

bancos e, logicamente, os clientes (Silva & Dias, 2008).  

 

Já o público misto é composto por pessoas que, embora não trabalhem 

diretamente na empresa, dela dependem para realizar os seus negócios. Ou seja, a 

relação de dependência aqui é indireta. Fazem parte desta categoria de públicos os 

revendedores, os fornecedores, os prestadores de serviços e os acionistas (Silva & 

Dias, 2008). É esta a noção de públicos que será utilizada nesta pesquisa. 
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2.6.1 Qualidade de vida no trabalho 

 

Para os economistas, todo o processo produtivo se fundamenta na conjunção 

de quatro fatores de produção, que são a empresa, a natureza, o capital e o trabalho 

(Martins & Assaf Neto, 1985).  

 

Pensando como se fosse uma representação matemática, pode-se dizer que 

os fatores natureza, capital e trabalho estariam contidos dentro do fator maior, por 

assim dizer, que é a empresa. Ou seja, a empresa, enquanto fator de produção 

engloba os outros três, que são a natureza, o capital e o trabalho. A título de 

ilustração, veja-se a Figura 7 abaixo: 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 7. Os quatro fatores de produção 

 

Fonte: Martins & Assaf Neto (1985, p. 23). 

 

 

O fator de produção “natureza”, segundo Martins e Assaf Neto (1985), é o 

responsável pelo fornecimento dos insumos necessários à produção, tais como as 

matérias-primas, os materiais, a energia etc. 

 

Já o fator “capital”, por muitos tido como essencial, é o responsável pelo 

fornecimento do numerário necessário à aquisição dos insumos, matéria-prima e, 

ainda, pagamento de fornecedores e funcionários. Fazendo um paralelo com o fator 

natureza, tem-se que, enquanto aquele diz respeito à entrada de insumos 

necessários à produção, o fator capital fornece meios para viabilizar a aquisição dos 

demais fatores de produção (Martins & Assaf Neto, 1985). 
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O fator “trabalho”, que guarda relação prioritariamente com o trabalhador 

manual ou braçal que realiza operações físicas sobre as matérias-primas, com ou 

sem o auxílio de máquinas e equipamentos. Por este motivo, comumente é 

denominado por mão de obra, sendo considerado ainda por Martins e Assaf Neto 

(1985), como fator de produção atuante sobre os demais, acionando-os e agilizando-

os. 

 

Por fim, o fator “empresa” engloba os anteriormente citados, quais sejam, a 

natureza, o capital e o trabalho, formando um conjunto harmonioso que permite que 

o resultado alcançado seja maior do que a soma dos fatores individualmente 

aplicados no negócio. Ou seja, a empresa constitui o sistema que aglutina e 

coordena todos os fatores de produção envolvidos, fazendo com que o resultado do 

conjunto supere o resultado que teria cada fator isoladamente (Martins & Assaf Neto, 

1985). 

 

Como se pode verificar, os fatores de produção assumem funções 

específicas, notadamente ligadas ao objeto cerne de sua constituição. Neste 

contexto, como exemplo, o fator de produção natureza seria o responsável pelo 

fornecimento de insumos necessários à produção, ao passo que o capital se 

ocuparia da disponibilidade de numerário necessário à aquisição dos insumos, 

pagamento de fornecedores e de funcionários. Atualmente, porém, tais fatores têm 

sido nominados de forma diversa; constituem os recursos empresariais, encontram-

se assim subdivididos: 

 

 
Figura 8. Recursos empresariais 

 

Fonte: Martins & Assaf Neto (1985, p. 23). 
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Na parte superior da figura, estão indicados os recursos empresariais 

propriamente ditos, relacionados tomando por base lição de Martins e Assaf Neto 

(1985) na parte inferior, por sua vez, com a devida correlação, encontram-se os 

objetos de cada um dos recursos empresariais (ou seja, daquilo que cada um se 

ocupa). 

 

Assim, por exemplo, tem-se os Recursos Materiais, que se ocupam da 

Administração da Produção; os Recursos Financeiros, ocupados com a 

Administração Financeira; os Recursos Humanos, com a Gestão de Pessoas; os 

Recursos Mercadológicos, com a Administração Mercadológica; e os Recursos 

Administrativos, com a Administração Geral da organização. Para esta pesquisa, os 

recursos empresariais que mais interessam no momento são os recursos humanos. 

Muito embora forçosamente seja possível imaginar que os recursos humanos de 

uma organização abrangem somente os seus empregados, há que e se considerar 

que, conforme Maximiano (2011), eles abarcam acionistas e investidores, 

fornecedores, e os próprios clientes e consumidores, motivo pelo qual devem ser 

tratados, segundo este autor, como os recursos mais importantes de uma 

organização. Afinal, se a empresa não puder contar com as contribuições dadas a 

elas por cada grupo que compõem estes recursos, ela, sozinha, com os demais 

recursos empresariais, não pode alcançar o sucesso organizacional. 

 

Segundo Dejours (1998), a linha que correlaciona prazer e sofrimento é 

tênue: enquanto o prazer está relacionado à satisfação de necessidades 

representadas em alto grau pelo sujeito, tornando-se desta forma, uma manifestação 

episódica, o sofrimento é caracterizado por sensações desagradáveis, provenientes 

da não satisfação de necessidades, oriundas do inconsciente, relacionadas aos 

desejos mais profundos dos sujeitos, revelados muitas vezes ao consciente em 

forma de projetos e expectativas de vida. É este o contexto que se deve considerar 

para traçar uma definição sobre o que seja a qualidade de vida. 

 

Conforme destaca Almeida (2012), o universo de conhecimento no tema 

“qualidade de vida” tem a sua expressão como uma área multidisciplinar que 
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engloba, além de variadas formas de ciência e conhecimento popular, conceitos que 

permeiam a vida das pessoas como um todo. Sob este aspecto, se lida com 

inúmeros elementos do cotidiano do ser humano que podem levar à consideração 

daquilo que seja a qualidade de vida; desde a própria percepção e expectativa 

subjetiva sobre a vida, até questões de ordem mais determinando como o agir 

clínico a enfermidades e doenças. 

 

No senso comum, segundo Almeida (2012), o seu conceito é relacionado a 

um alto padrão de bem-estar na vida das pessoas ou, ainda, a melhorias ocorridas, 

sejam estas decorrentes de mudanças de ordem econômica, emocional ou social. 

 

Minayo, Hartz e Buss (2000), por sua vez, defendem que a qualidade de vida: 

 

[...] é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau 
de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à 
própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese 
cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu 
padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que 
refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e 
coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e 
histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da 
relatividade cultural (p. 10). 

 

 

Para Gonçalves e Vilarta (2004), ela guarda relação com o modo como as 

pessoas vislumbram o seu cotidiano, motivo pelo qual envolve todos os aspectos 

deste – relativos, portanto, ao transporte, ao trabalho, à educação, à moradia, à 

saúde e à participação naquelas decisões que lhes dizem respeito. Para Gonçalves 

e Vilarta (2004, p. 13), ela se revela como “a percepção subjetiva do processo de 

produção, circulação e consumo de bens e riquezas. A forma pela qual cada um de 

nós vive seu dia a dia”. 

 

A definição oficial para o termo, porém, dada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (1995, apud Almeida, 2012), é a seguinte: qualidade de vida consiste 

na: 
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[...] percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e 
sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações (OMS, 1995, apud Almeida, 2012, p. 
20). 

 

 

Desta forma, podemos contemplar a qualidade de vida como um estado que 

envolve a percepção que o indivíduo tem daquilo que o cerca e da influência deste 

meio em seu agir. Relaciona-se, pois, aos sentimentos que o indivíduo nutre em 

relação àquilo que ele almeja ao que ele tem como padrão para sua vida. Segundo 

Nadler e Lawler (1983), o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi se 

alterando ao longo dos anos, conforme a época em que o mesmo era analisado.  

 

Entre os anos de 1959 a 1972, a QVT foi vista como uma variável, concebida 

como uma reação do indivíduo ao trabalho. Nesta visão, o foco era na investigação 

da melhoria da qualidade de vida no trabalho para o indivíduo. Posteriormente, de 

1969 a 1974, ela passou a ser vista como uma abordagem, tendo por foco o 

indivíduo antes do resultado organizacional. Ao mesmo tempo, porém, buscava-se 

trazer melhorias tanto para o empregado como para a direção (Nadler & Lawler, 

1983). 

 

De 1972 a 1975, a visão da QVT era desta como um método, considerando-a, 

nesta roupagem, como um conjunto de abordagens, método ou técnicas para 

melhorar o ambiente de trabalho, tornando-os mais produtivo e mais satisfatório 

(Nadler & Lawler, 1983). Em outras palavras, a QVT era vista como sinônimo de 

grupos autônomos de trabalho, enriquecimento de cargo, ou desenho de novas 

plantas com integração social e técnica. 

 

Entre 1975 e 1980, a QVT foi vista como um movimento, contemplando-se, 

nesta abordagem, uma declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as 

relações dos trabalhadores com a organização. Aqui, as expressões “administração 

participativa” e “democracia industrial” eram frequentemente utilizadas como ideais 

do movimento de QVT (Nadler & Lawler, 1983).  
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De 1979 a 1982, porém, ela foi considerada panaceia contra a competição 

estrangeira, problemas de qualidade, baixas taxas de produtividade, bem como 

problemas de queixas e outros organizacionais. Ou seja, a QVT era “tudo” (Nadler & 

Lawler, 1983). 

 

Segundo França (1997), a qualidade de vida no trabalho representa um 

conjunto das ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e 

inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. Para este autor, a 

construção da qualidade de vida no trabalho teria seu início no momento em que se 

olha a empresa e as pessoas como um todo, lançando o que denominado “enfoque 

biopsicossocial”. 

 

Para Maximiano (2011, p. 275), ela consiste em uma espécie de índice que 

“representa em que grau os membros da organização são capazes de satisfazer 

suas necessidades pessoais através do seu trabalho na organização”. Segundo o 

autor, a qualidade de ela envolve vários fatores, dentre os quais podem ser 

mencionados os seguintes: satisfação com o trabalho executado; possibilidades de 

futuro na organização; reconhecimento pelos resultados alcançados; salário 

percebido e benefícios auferidos (recompensas financeiras, portanto!); 

relacionamento humano dentro do grupo e da organização; ambiente psicológico e 

físico de trabalho; liberdade e responsabilidade de decidir; e possibilidades de 

participar. 

 

Walton (1973), estudioso de QVT, por sua vez, enumera oito fatores 

conceituais de qualidade de vida no trabalho. São eles: Compensação justa e 

adequada (remuneração recebida pelo trabalho realizado); Condições existentes no 

local de trabalho; Uso e desenvolvimento de capacidade (determinação da medida 

da qualidade de vida no trabalho em relação às oportunidades que o empregado tem 

de aplicar, no seu dia a dia, seu saber e suas aptidões profissionais); Oportunidade 

de crescimento e segurança (oportunidades que a organização estabelece com 

vistas a viabilizar avanços hierárquicos e na carreira, possibilitando, assim, o 

crescimento pessoal de seus empregados, proporcionando a segurança quanto à 
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manutenção de seu emprego); Integração social na organização (grau de integração 

social existente na organização, possibilitando igualdade de oportunidades entre 

seus colaboradores); Constitucionalismo (direitos dos empregados cumpridos na 

organização, tais como: direitos trabalhistas, privacidade social, liberdade de 

expressão, normas e rotinas como influência no desenvolvimento do trabalho); 

Trabalho e espaço total de vida (equilíbrio entre a vida social do empregado e a vida 

no trabalho, proporcionando estabilidade quanto à jornada de trabalho e ao convívio 

familiar do indivíduo); A relevância social da vida no trabalho (percepção do 

empregado em relação à responsabilidade social da instituição na comunidade, à 

qualidade de prestação dos serviços e ao atendimento de seus empregados, 

visando sua valorização e participação na organização, a partir da política de 

recursos humanos). 

 

Destaque-se, porém, que, atualmente, o conceito oficialmente adotado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1995, apud Almeida, 2012) (QVT) é de:  

 

[…] termo utilizado para descrever a qualidade das condições de vida 
levando em consideração fatores como a saúde, a educação, o bem-estar 
físico, psicológico, emocional e mental, expectativa de vida etc. A qualidade 
de vida envolve também elementos não relacionados, como a família, 
amigos, emprego ou outras circunstâncias da vida (p. 37).  

 

 

Em resumo, pode-se, então, afirmar que a Qualidade de Vida no Trabalho, 

ou, simplesmente, a QVT, reflete uma maneira de neutralizar os efeitos negativos 

surgidos a partir do momento em que o labor passa da esfera de prazer para a de 

sofrimento, como foi dito, citando Dejours (1998). Daí advém a sua importância: ela 

necessita ser implementada para que o funcionário trabalhe motivado e, assim, 

produza mais, prestando os seus serviços com uma melhor qualidade, satisfeito, 

realmente, com a sua atuação profissional. Sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, 

o que se pode dizer é que, enquanto as organizações preocupam-se em ser mais 

competitivas, produzindo mais e melhor com custos menores, os funcionários 

buscam no interior das empresas onde trabalham a compensação do estresse 

causado pela busca de resultados ou metas que precisam ser alcançadas.  
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Em outras palavras, pode-se dizer que a qualidade de vida dentro da 

organização é basicamente um processo recíproco, em que a organização realiza 

certas coisas para o funcionário, remunera-o, lhe dá segurança, status, benefícios, 

esperando, em contrapartida, que o funcionário desempenhe suas tarefas, fazendo o 

que dele se espera, de forma a contribuir para o sucesso e crescimento 

organizacional. Fato é que viver bem e qualitativamente melhor é o que busca a 

grande massa de trabalhadores. Há de se ressaltar, entretanto, que a qualidade de 

vida no trabalho não é determinada apenas pelas características individuais 

(necessidades, valores, expectativas) dos trabalhadores, nem pelas situacionais 

(estrutura da organização, tecnologia, políticas internas), mas, principalmente, pela 

situação sistêmica das características individuais e organizacionais – ou seja, uma 

reunião de ambas. Segundo Carvalho (1999), no contexto organizacional, o 

atendimento está diretamente relacionado aos negócios realizados pela 

organização, encontrando-se em consonância com as regras e normas ali vigentes. 

É a partir dele, conforme o autor, que se estabelece uma espécie de relação de 

dependência entre o atendente, a organização e o cliente.  

 

Existem, porém, alguns requisitos básicos para se observar no momento do 

atendimento ao cliente, de modo a fazer com que ele seja prestado da melhor forma 

possível. É o que diz Marques (1997), que destaca os seguintes pontos a serem 

necessariamente observados: Conhecer. O atendente deve conhecer bem a sua 

função, a organização em que está, os procedimentos e normas internas relativas ao 

atendimento ao cliente; Ouvir. Não basta que o atendente conheça os aspectos 

referentes ao atendimento ao cliente, à organização em que trabalha, e ao 

desempenho de sua função – ele deve, também, ouvir o cliente para saber o que ele 

tem a dizer. Este requisito é necessário para conhecer as necessidades que o 

cliente possui para poder melhor satisfazê-las; Falar. É imprescindível também que o 

atendente faça uso do vocabulário correto ao conversar com o cliente, de modo a 

possibilitar a comunicação em duas vias (ou seja, ele entende o cliente e o cliente o 

entende). Para tanto, o vocabulário deve ser objetivo, sem uso de termos técnicos 

desconhecidos do cliente, tendo em vista que o objetivo aqui é transmitir o que se 

quer de uma forma que ele entenda; Perceber. O atendente deve fazer uso de sua 
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interação com o cliente também perceber as suas reais necessidades, de modo a 

poder auxiliá-lo no momento da escolha do produto. Esta percepção deve ser bem 

trabalhada de forma a possibilitar, inclusive que se descubra como atender as 

necessidades que nem o próprio cliente possa, ainda, ter identificado. 

 

De fato, não é exagero afirmar que o atendimento é um dos processos mais 

valiosos no contexto organizacional, pois é nele que ocorre o “momento da verdade”, 

no qual o cliente vivencia sua primeira experiência com a empresa. Daí surge à 

necessidade em buscar a excelência na qualidade no atendimento. Conforme 

destaca Carvalho (1999), o atendimento em uma organização está diretamente 

relacionado aos negócios que esta pode ou não realizar, de acordo com suas 

normas e regras. Com isto, segundo o autor, é estabelecida uma espécie de relação 

de dependência entre o atendente, a organização e o cliente.  

 

Kotler (2000), por sua vez, destaca que a ação de atender um contempla 

todas as atividades que facilitadoras do acesso deste às pessoas certas dentro da 

organização para lhe fornecerem os produtos, serviços, soluções de problemas e 

respostas de uma maneira rápida, satisfazendo a necessidade por ele apresentada.  

 

 

2.6.2 A dignidade do trabalhador nas relações de emprego 
 

Divisor de águas no que se refere ao estudo do assédio moral, contudo, 

segundo Calvo (2015), foi a pesquisa realizada pela psicóloga e vitimóloga francesa 

Marie-France Hirigoyen que, em obra intitulada “Assédio Moral – a violência 

perversa do cotidiano”, publicada em 2000, divulga e denuncia o fenômeno ao 

mundo. 

 

Conforme Hirigoyen (2001), assédio moral consiste em qualquer conduta 

abusiva, configurada através de gestos, palavras, comportamentos inadequados e 

atitudes que fogem do que é comumente aceito pela sociedade. Essa conduta, por 

sua repetição ou sistematização, atenta contra a personalidade, dignidade ou 
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integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 

degradando o ambiente de trabalho. 

 

Para Barreto (2000), consiste em uma exposição prolongada e repetitiva a 

condições de trabalho que, deliberadamente, vão sendo degradadas. Conforme a 

mencionada autora, ela surge e se propaga em relações hierárquicas assimétricas, 

desumanas e sem ética, marcadas pelo abuso de poder e manipulações perversas. 

 



 

113 

 

CAPÍTULO III – MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para verificar se ocorre a Síndrome de Burnout em servidores públicos 

lotados na Gerência Natal/RN, gerando sofrimento ou prazer, e posteriormente 

identificar se há relação entre a Síndrome de Burnout e condições de trabalho, e 

entre ela e características do cargo/unidade de lotação, foi utilizado na parte 

quantitativa da pesquisa o Inventário de Burnout de Maslach (Maslach Burnout 

Inventory – MBI). Foram, também, incorporados alguns aspectos da dimensão 

qualitativa nesta parte, tanto oriundos das questões abertas do inventário, quanto 

em comentários feitos pelos servidores durante a aplicação do questionário. 

 

Este inventário é um instrumento bastante utilizado para a mensuração da 

síndrome, sejam quais forem as características ocupacionais e a origem da amostra. 

O MBI estabeleceu a definição operacional padrão da Síndrome de Burnout 

utilizando os fatores Exaustão Emocional, Despersonalização e Decepção 

Profissional (Tamayo & Tróccoli, 2009).  

 

Sua construção partiu de duas dimensões, Exaustão Emocional e 

Despersonalização. A terceira dimensão, Decepção Profissional, surgiu após estudo 

desenvolvido com centenas de profissionais de diversas áreas (Maslach, 2005). 

Utiliza-se esse inventário tão somente para a avaliação da síndrome, pois não 

considera os elementos antecedentes nem as consequências oriundas de seu 

processo.  

 

Foi utilizada a escala Likert com cinco pontos (1 – nunca faço isso, 5 – 

Sempre faço isso), em que quanto maior a pontuação total, maior a relação 

encontrada (Stichler, 1992). Os estudos de Beisel (1998) e de King e Lee (1994) 

vieram confirmar as suas boas propriedades psicométricas. 
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Gil (2010) avigorou a importância de avaliar o MBI como um construto 

tridimensional, ou seja, as três dimensões devem ser aferidas e ponderadas a fim de 

manter sua perspectiva de síndrome. Na análise dos dados relativos ao MBI é feita a 

somatória de cada dimensão (Jodas & Haddad, 2009).  

 

Segundo Campos, Zucolotto, Jordani e Maroco (2012), o fator Exaustão 

Emocional está relacionado a sentimentos de fadiga que geram esgotamento 

energético emocional. O fator Despersonalização refere-se à presença de atitudes 

negativas do profissional em relação aos usuários de seus serviços, com 

insensibilidade, indiferença, falta de preocupação, entre outros. Já o fator Realização 

Pessoal, que constitui uma escala invertida, manifesta a deterioração da 

autocompetência e a insatisfação do indivíduo com seu desempenho no trabalho, 

neste trabalho a escala foi adaptada para Decepção Profissional, portanto sem a 

necessidade de inverter a escala. 

 

A presente pesquisa adotou tanto a abordagem quantitativa, por considerar 

que o emprego desse delineamento metodológico possibilita um maior controle de 

variáveis e das diferenças advindas da perspectiva dos sujeitos participantes, quanto 

qualitativa. Além disso, permite a utilização de instrumentos padronizados e 

validados em estudos anteriores, de forma a analisar as variáveis estudadas 

fornecendo índices que poderão ser comparados a outros estudos sobre o tema; 

quanto a abordagem qualitativa que em sua essência, propõe-se mais 

particularmente a contemplar o campo da subjetividade e do simbolismo, a 

compreensão das relações e atividades humanas com os significados que as anima, 

a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de 

grupos delimitados, aproximando-se, assim, do objeto de estudo escolhido (Minayo 

& Sanches, 1993). 

 

Com relação aos seus fins (objetivos), a pesquisa pode ser classificada como 

descritiva e exploratória, na medida em que disporá, além da fundamentação 

teórica, de dados coletados que correspondam à problematização e às questões 

levantadas, contrapondo com as proposições, ações e narrativas dos sujeitos, tendo 
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como objetivo gerar conhecimentos, envolvendo verdades e interesses universais 

(Vergara, 2013).  

 

Sobre a pesquisa descritiva, Gil (2010) destaca que elas têm como objetivo 

primordial:  

 

 

[…] as descrições das características de determinada população ou 
fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis. [...] As 
pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuação prática (p. 53). 

 

 

A classificação como pesquisa exploratória pode ser entendida ao se 

considerar que, neste estudo, busca-se a compreensão do problema de pesquisa 

apresentado.  

 

Para que fossem viabilizados os objetivos de pesquisa propostos, 

vislumbrando a responder ao problema de pesquisa, além do inventário de Maslach, 

buscando aprofundar a pesquisa, dentro de uma abordagem qualitativa, foi realizada 

uma entrevista com os servidores, para que, de acordo com a natureza dos objetivos 

que este estudo propõe, compreender se o estresse ocupacional está acarretando 

desgastes no servidor pesquisado, tendo especificamente em foco a síndrome do 

Burnout. 

 

Para Bogdan e Biklen (2003), a estratégia da pesquisa qualitativa possibilita a 

obtenção de dados descritivos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, com uma ênfase maior no processo que no produto, e com a preocupação 

em retratar a perspectiva dos participantes. 

 

A abordagem é do tipo qualitativa, na medida em que, segundo Minayo (2010, 

p. 31), “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas”. 

Ainda sobre a abordagem qualitativa, cite-se Chizzotti (2005), para quem este tipo 
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de abordagem:  

  

[...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conceito não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 
teoria explicativa; o sujeito observador é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações (p. 79). 

 

 

Conforme análise de Minayo (2010), os conjuntos de dados quantitativos e 

qualitativos não se opõem, se complementando devido as realidades em que estão 

inseridos poderem agir dinamicamente, excluindo dicotomias. Silva e Dias (2008) 

expressam a falsa dicotomia quali-quanti corroborando com o pensamento de 

complementaridade e ressaltando que o quantitativo ocupa-se de ordens de 

grandeza e de suas relações, e o qualitativo é um quaro de interpretações para 

medidas, ou a compreensão para o não quantificável. 

 

 

3.2 NÍVEL DE CONHECIMENTO ESPERADO 

 

Segundo Barros e Lehfeld (2007, p. 1), o termo Metodologia tem sua origem 

nos radicais gregos Meta, que significa “ao largo”; Odos, que significa caminho; e 

Logos, cujo significado está afeto a discurso, estudo. Para os referidos autores, a 

Metodologia, em um nível aplicado, examina e avalia as técnicas de pesquisa, 

gerando ou verificando novos métodos que conduzam à captação e processamento 

de informações, objetivando a resolução de problemas de investigação. 

 

Fachin (2006), por sua vez, destaca que a função primordial dos métodos e 

técnicas da pesquisa consiste na representação e na explicação sistemática das 

observações quantitativas numéricas relativas a fatores oriundos das ciências 

sociais, tais como padrão cultural, comportamental, condições ambientais, físicas, 

psicológicas, econômicas, que ocorrem em determinada sociedade ou de 
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fenômenos de diversas naturezas pertencentes a outras ciências, como física, 

química e biologia.  

 

Para Gil (2010), o delineamento de uma pesquisa representa o seu 

planejamento em uma dimensão mais ampla, considerando que, segundo este 

autor, consiste no momento no qual o investigador estabelece os meios técnicos da 

investigação, consistindo, também, na oportunidade em que ele prevê os 

instrumentos e procedimentos dos quais necessitará para a coleta de dados.  

 

Desta maneira, pode-se destacar que os métodos utilizados em uma pesquisa 

demonstram-se como de extrema relevância, na medida em que são eles os 

responsáveis por garantirem a sua legitimidade. Minayo (2010) comenta: 

 

A pesquisa científica ultrapassa o senso comum (que por si é uma 
reconstrução da realidade) através do método científico. O método científico 
permite que a realidade social seja reconstruída enquanto um objeto do 
conhecimento, através de um processo de categorização (possuidor de 
características específicas) que une dialeticamente o teórico e o empírico 
(p. 17).  

 

 

Uma possível classificação das pesquisas é trazida por Vergara (2013), que 

assim as divide: Quanto aos seus fins. Segundo a autora, as pesquisas podem ser 

divididas, quanto aos seus fins, em exploratórias, descritivas, explicativas, 

metodológicas e aplicadas; Quanto aos seus meios. A divisão se dará em 

pesquisas de campo, pesquisas de laboratório, pesquisas documentais, pesquisas 

bibliográficas e pesquisas experimentais. 

 

Minayo (2010), por sua vez, as classifica como qualitativas ou quantitativas. 

Uma pesquisa qualitativa, conforme esta autora, responde questões que não podem 

ou não devem ser quantificadas. Assim, nesse tipo de pesquisa, o objeto raramente 

pode ser expresso em números. Já uma pesquisa quantitativa, ao contrário da 

qualitativa, expressa um objeto de pesquisa que necessita ser quantificado. Em 

outras palavras, ele necessita ser expresso em números.  
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Quanto à metodologia, a pesquisa pode ser identificada, quanto aos meios 

utilizados, como bibliográfica, a ser efetivada em obras impressas, bem como em 

artigos científicos, monografias, teses e dissertações disponibilizados em bancos de 

dados da internet. A principal vantagem desta técnica de pesquisa, conforme Gil 

(2010) reside no fato de que ela permite ao investigador cobrir uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que ele poderia pesquisar de forma 

direta. 

 

Nesta pesquisa foram utilizados dados secundários e primários. Os dados 

primários são aqueles já existentes sobre o INSS, a Gerência Natal/RN e os 

servidores. Tais dados permitem obter informações sobre a relação trabalhador-

trabalho na organização (relatórios, informações sobre absenteísmo, doença 

ocupacional, afastamentos, etc.). Desta forma, o contexto completo da instituição 

pode ser verificado, podendo ajudar, a descrição da organização e as suas 

condições de trabalho. 

 

Para a completa descrição da organização do trabalho e para, 

posteriormente, relacioná-la aos fatores de Burnout dos servidores, foi realizada a 

coleta de dados secundários, pelo pesquisador, através da observação direta na 

organização e por meio de conversas informais com os servidores. 

 

 

3.3 DESENHO DO ESTUDO 

 

O marco inicial do trabalho se deu com leitura, incluindo a legislação 

relacionada ao tema, conversas com colegas, observações de afastamentos de 

servidor e acessos aos dados dos sistemas internos, bem como o conhecimento 

empírico do pesquisador. 

 

O desenho metodológico da pesquisa consiste no plano da investigação, são 

as estratégias montadas para encontrar a resposta do problema investigado 

(Alvarenga, 2013, p. 61). 
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As observações preliminares e conversas com os servidores se deu no 

período de Janeiro a Março de 2015. Em seguida, para o início formal da pesquisa, 

foi solicitada autorização a Gerente Regional (Gerência Natal/RN) da autarquia, bem 

como encaminhado à Universidade e ao conselho federal de Psicologia que haveria 

esta pesquisa no citado órgão. Após a autorização, os servidores públicos, foram 

convidados a participar através de comunicado pelo e-mail institucional, no dia 31 de 

Março de 2015.  

 

No dia 15 de Abril de 2015 enviou-se novamente o e-mail, visto que ainda não 

havia sido obtido o número mínimo de participantes. Assim, entre os dias 01 de Maio 

e 30 de Junho de 2015 foram respondidos 118 questionários, representando um 

terço dos 350 servidores ativos naquele momento dentro do universo de pesquisa. 

Todos os participantes que preencheram os instrumentos concordaram em participar 

da pesquisa, porém onze servidores não preencheram as informações necessárias 

ou não preencheram corretamente o termo ou ainda estavam afastados no período 

da pesquisa, tendo sido validados para efeito deste estudo um total de 107 

servidores, 30% dos servidores da localidade pesquisada.  

 

 

3.4 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A presente investigação conta com uma amostra de 107 servidores públicos 

do INSS da gerencia Natal/RN que voluntariamente participaram do estudo. Estes 

servidores estão distribuídos nas 05 APS da capital, e nas APS das cidades de 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará Mirim, além de servidores 

lotados no edifício sede da gerência.  A observação da idade dos servidores vai de 

25 anos, sendo a mínima e 69 anos a idade máxima, com a idade média em 52,7 

anos.A sede da gerência Natal é localizada no centro da capital Potiguar e abriga 

além da APS Natal Centro, os diversos setores que compõem a área meio da 

instituição na localidade como o setor de logística, protocolo, comunicação, 

benefício, etc. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem outra gerência no 

estado do RN, sendo a gerência Mossoró/RN. Cada uma das duas gerências do 
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estado administra as APS vinculadas a sua região. O decreto No. 7556 de 24 de 

Agosto de 2011 aprova a Estrutura Regimental do INSS (Brasil, 2011). 

 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram os seguintes: Apenas servidores 

do INSS, sejam das áreas meio ou finalística, pertencentes ao quadro administrativo 

da Gerência Natal/RN do INSS, e que tenham aceitado participar da pesquisa por 

meio da assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Um fator que 

selecionou os servidores para esta pesquisa foi o fato de que, mesmo todos os 

servidores do INSS possuindo um e-mail institucional habilitado, nem todos fazem 

uso costumeiro desta ferramenta, sendo assim vários deles não receberam, ou não 

leram ou não se interessaram em responder a pesquisa.  

 

Devido a conveniência do autor em se deslocar até as APS da capital e região 

metropolitana, bem como ao edifício sede da gerência Natal/RN, a seleção dos 

participantes da pesquisa teve, também, esta seleção. 

 

 

3.5 LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada nos locais de trabalho, e na biblioteca central da 

UFRN, local onde foram realizadas as entrevista. Os questionários e as entrevistas 

foram realizadas entre Maio e Julho de 2015 e a análise e tratamento dos dados foi 

realizada entre Agosto e Novembro de 2015. 

 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O pesquisador enviou por e-mail anexado o inventário, tendo o cuidado de, no 

corpo do e-mail, explicar os procedimentos para preenchimento do inventário, do 

termo de autorização e informações para o envio das respostas. Os respondentes 

que receberam por e-mail o inventário de Maslach, com perguntas fechadas e 
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abertas, junto ao termo de autorização em sua maioria, não tinham conhecimento 

sobre o tema e sentiram dificuldade em preencher o inventário.  

 

Devido a este fato o pesquisador mudou o procedimento, se deslocou até aos 

locais de trabalho para acompanhar o desenvolvimento da pesquisa, tirando as 

dúvidas sobre o preenchimento das respostas, bem como para colher os termos de 

autorização. A aplicação do instrumento foi realizada de forma individual e fora do 

horário de serviço. Por ocasião deste acompanhamento das respostas o 

pesquisador aproveitou para conversar com os servidores, já colhendo informações 

sobre as condições de trabalho de cada local visitado, onde alguns detalhes sobre a 

pesquisa já começaram a ser esclarecidos, inclusive o tratamento sigiloso e o 

anonimato garantido aos servidores pesquisados. Foi informado também que a 

participação era voluntária e que o consentimento poderia ser retirado a qualquer 

tempo. O tempo das respostas durou cerca de vinte minutos em média. A maioria 

das respostas foi recolhida também neste momento ou agendadas para uma data 

próxima, porém outras foram encaminhadas via e-mail institucional. Todas as 

respostas sejam as recolhidas já impressas ou as enviadas por e-mail e 

posteriormente impressas eram separadas em envelope que após a compilação dos 

dados eram lacrados. 

 

Quanto às entrevistas realizadas, foi enviado um e-mail para cada um dos 

quatro servidores sorteados dentro das categorias pré-estabelecidas, sendo que 

todos os quatro aceitaram por e-mail participar da entrevista. O local onde ocorreram 

as entrevistas foi um local fora das instalações de trabalho, fora do horário de 

serviço, para que o procedimento pudesse ser norteado pela isenção e sigilo. Antes 

da entrevista propriamente dita, era feito um rapport onde o pesquisador começava 

com um bate papo e aproveitava para esclarecer sobre a pesquisa, sobre o tema e 

sobre os detalhes éticos envolvidos neste tipo de trabalho. 
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todas as respostas dadas pelos participantes foram inseridas em planilha e 

posteriormente tabuladas no sistema online Survey Monkey. Os gráficos foram 

representados por gráfico em forma de pizza, onde cada fatia representa uma das 

alternativas de resposta das perguntas e/ou a dimensões da síndrome estudada.  

 

Para a análise dos dados foi realizada a correlação de Pearson procurando 

verificar a associação entre a variável estresse ocupacional e as dimensões de 

Burnout, a força da associação apresentada pelo coeficiente de correlação pode ser 

classificada conforme a intensidade de sua correlação, que varia de -1 a +1. Os 

cálculos foram realizados através de pacote estatístico SPSS 13.0. Foram feitas 

também análises percentuais das respostas obtidas nos dois instrumentos. 

 

 

3.8 HIPÓTESES 

 

As hipóteses são as diretrizes para a pesquisa ou estudo. Elas indicam o que 

estamos tentando provar e são definidas como tentativas de explicação do 

fenômeno investigado (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, p. 92). 

 

Nesta pesquisa as hipóteses levantadas foram: 

 

I. Variáveis demográficas se associam à síndrome de Burnout. 

II. Variáveis laborais se associam à síndrome de Burnout. 

III. Fatores de estresse se associam à síndrome de Burnout. 

Essas hipóteses podem ser classificadas como descritiva e correlacional. A 

hipótese descritiva indica sugestões que se podem encontrar e a correlacional indica 

relação com duas ou mais variáveis (Alvarenga, 2013, p. 30). 
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3.9 VARIÁVEIS 

 

Segundo Alvarenga (2013, p. 33), as variáveis são características, 

propriedades ou qualidade das pessoas ou coisas estudadas. Uma variável é uma 

propriedade que pode flutuar e cuja variação é susceptível de ser medida ou 

observada. 

 

Tabela 02. Variáveis de investigação 

Variável Operacionalização Dimensão 

Sexo Entrevista por meio de Exaustão Emocional 

Cargo questionários com servidores Despersonalização 

Local de trabalho da gerência Natal/RN Decepção Profissional 

Unidade de lotação     

Tempo de serviço     

Relação com os outros 
servidores Entrevista com servidores Exaustão Emocional 

Relação com os segurados selecionados dentro de quatro Despersonalização 

Agressões (verbal e física) 
grupos previamente 
escolhidos Decepção Profissional 

Falta de apoio da instituição     

Condições físicas inadequadas     
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 
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CAPÍTULO IV - MARCO ANALÍTICO 

 

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nos resultados encontrados, o sexo predominante dos pesquisados é o 

feminino com 63 entrevistadas e 44 servidores entrevistados sendo de sexo 

masculino. O estado civil, a maioria são casados, com 55 pesquisados, seguido por 

divorciados com 26, solteiros com 13, viúvos (as) 10 e união estável 3. A quantidade 

de filhos por servidor tem uma média de 2,3. 

 

Quanto à formação escolar a maioria iniciou o curso superior, sendo que 33 

estão formados e 31 ainda tem o superior incompleto. 14 tem o segundo grau 

completo e 12 já tem pós-graduação. 10 o segundo grau incompleto, 6 o primeiro 

grau completo e um o primeiro grau incompleto. Dos entrevistados, 78 estão lotados 

nas APS e 29 nos setores meio da gerência; o tempo de serviço médio está em 28,2 

anos de empresa; A maioria (81 servidores) atua na área administrativa, 15 na 

operacional e 11 em outras áreas; quanto a carga horária grande maioria atua de 30 

a 40 horas semanais sendo 92 pesquisados dos e 15 informaram que trabalham 

mais que 40 horas semanais. 

 

Para a verificação da ocorrência e desencadeamento do Burnout, se fez 

necessário avaliar os escores médios de cada dimensão – Exaustão Emocional, 

Despersonalização e Decepção no trabalho, para a amostra como um todo. Pôde-se 

constatar que as médias das dimensões da Síndrome de Burnout ilustram uma 

convergência generalizada dos sujeitos em apresentar um nível moderado a alto de 

sentimentos de Exaustão Emocional, Despersonalização e Decepção Profissional.  
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4.1.1 Análise quantitativa 
 

Para investigar o Burnout, foi utilizada a versão adaptada por Tamayo & 

Tróccoli (2009), da Escala de Caracterização do Burnout (ECB) o Maslach Burnout 

Inventory (MBI). O instrumento é formado pelos fatores Exaustão Emocional 

(α=0,83); Despersonalização (α=0,84) e um terceiro fator, Decepção profissional 

(α=0,89), que agrupa os itens dos componentes decepção e diminuição da 

realização pessoal da escala original de Tamayo e Tróccoli (2009). A confiabilidade 

do instrumento para a amostra foi testada através do alfa de Cronbach, que é uma 

propriedade inerente do padrão de resposta da população estudada, não uma 

característica da escala por si só; ou seja, o valor do alfa sofre mudanças segundo a 

população na qual se aplica a escala. O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; 

abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. 

Em contrapartida o valor máximo esperado é de 0,90; acima desse valor pode-se 

considerar que há uma redundância ou duplicação, ou seja, vários itens estão 

medindo exatamente o mesmo elemento de um construto; portanto os itens 

redundantes devem ser eliminados. Usualmente, são preferidos valores de alfa entre 

0,80 e 0,90 (Streiner, 2003). 

 

Tabela 03. Alfa de Cronbach da escala de Burnout 
 

Dimensões Itens Alfa de Cronbach 

Exaustão Emocional 01, 02, 03, 04 e 05 0,832 

Despersonalização 09, 10, 11, 12, 13 e 15 0,841 

Decepção Profissional 06, 07, 08 e 14 0,893 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

 Para a descrição estatística das variáveis relativas às dimensões de Burnout 

foram calculados os escores nos fatores por meio da média aritmética dos pontos 

atribuídos pelos participantes da amostra aos itens de cada fator, encontrando-se as 

médias fatoriais e desvio-padrão (Streiner, 2003). 
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O fator Despersonalização apresentou a maior média (2,98) com Desvio 

padrão (0,65, DP=0,65), seguido por Decepção Profissional com média 2,36 

(DP=0,42) e finalizando a Exaustão Emocional com Média 2,14 (DP=0,63). O fator 

Decepção profissional não confirmou a tendência nesse tipo de estudo, onde 

normalmente a dimensão Exaustão Emocional apresenta os maiores índices. O 

desvio-padrão dessas dimensões mostrou mais dispersão dos escores para a 

Despersonalização, seguida pela Exaustão Emocional e por fim a Decepção 

Profissional. 

 

As definições dos fatores da escala utilizada são: Exaustão Emocional: 

refletem a ideia de esgotamento, cansaço e desgaste com o trabalho; 

Despersonalização: refere-se à dureza emocional, desinteresse e atitudes negativas 

no contato com os clientes; e Decepção Profissional: sentimentos do indivíduo de 

desânimo, desespero, frustração e inadequação com o trabalho (Tamayo & Tróccoli, 

2009). 

 

Os resultados obtidos a partir do MBI em sua análise geral (frequência dos 

escores), apresentando-se da seguinte maneira: 

 

Tabela 04. Frequência dos escores 
 

DIMENSÕES 

 RESULTADOS  

Baixo % Médio % Alto % 

Exaustão Emocional 23 21,5 35 32,7 49 45,8 

Despersonalização   17 15,8 38 35,5 52 48,7 

Decepção Profissional 21 19,6 36 33,6 50 46,8 
 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

Todas as três dimensões mostraram escores referentes ao inventário MBI 

com os pesquisados apontando para alta Exaustão Emocional, Despersonalização e 

Decepção Profissional. 
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Dentre as três dimensões, a Despersonalização demonstra ter os escores 

com médias mais elevadas, o que é um fator que preocupa na análise da amostra, 

somado ainda o fato de que a Exaustão Emocional apresenta-se alta também, já 

que esta é a dimensão central (Benevides-Pereira, 2002), desta forma o quadro 

indica condições favoráveis ao desenvolvimento da síndrome de Burnout, reforçado 

ainda pelos estudos apresentados por Tamayo e Tróccoli (2009) e Carlotto (2010) 

que não tiveram como resultado comum em seus estudos escores mais elevados 

para a dimensão Despersonalização. Os dados levantados sugerem que os 

servidores previdenciários estejam vivenciando uma relação com os segurados do 

INSS onde as reações negativas, de indiferença e de distanciamento dos 

profissionais para com os clientes façam parte da sua rotina.  

 

O fator mais agravante decorre que a Despersonalização é ligada à 

sobrecarga acometida pela Exaustão Emocional (Maslach, 2005), ou ainda que este 

perfil de comportamento esteja ligado ao arcabouço desta atividade profissional. Os 

estudos de Benevides-Pereira (2002) apontam que a Despersonalização é uma 

forma de se defender da Exaustão Emocional. Outro dado obtido pelo mesmo 

estudo aponta que as características das perguntas do questionário podem causar 

impacto nos pesquisados devido a ser mais aceito socialmente que o trabalhador 

demonstre ter as características da Exaustão Emocional do que as características 

decorrentes da Despersonalização que implicam em falta de empatia nas relações 

entre o profissional e seu cliente. Corroborando, Gil (2010) aponta que a 

Despersonalização não se caracteriza necessariamente por uma estratégia de 

enfrentamento entre o profissional e seu cliente, mas apresenta aspectos negativos 

como forma de proteção, sendo as de caráter funcional (em que o profissional não 

se envolve nos problemas do usuário, podendo agir de forma lesiva sobre o 

indivíduo sem auto afetar-se emocionalmente); e as de caráter disfuncional (em que 

o indivíduo passa a agir com falta de respeito ao ser humano, humilhando-o). 

Resumindo, ocorre a falta de empatia, da capacidade de sensibilizar-se com a dor e 

os sofrimentos alheios, implicando em relações humanas deterioradas.  
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As médias na dimensão Exaustão Emocional apontaram frequência alta. Os 

dados sugerem que a maioria dos entrevistados estejam apresentando sintomas de 

esgotamento, como já demonstram os estudos de Tamayo e Tróccoli (2009) onde os 

referidos autores colheram de suas pesquisas valores similares para a dimensão 

Exaustão Emocional. Vale salientar que a Exaustão Emocional é considerada uma 

variável típica de estresse individual e é conceituada como o aspecto central do 

Burnout (Tamayo & Tróccoli, 2009).  

 

A terceira dimensão vista é a Decepção Profissional, uma variação da 

dimensão original chamada Realização Profissional (sendo nesta adaptação o 

inverso), que indica quanto mais baixa a pontuação mais próxima do adoecimento a 

pessoa se encontra. Em servidores municipais, a alta Decepção Profissional foi a 

segunda dimensão mais significativa em relação a sintomatologia de Burnout 

(Palazzo, Carlotto & Aerts, 2012).   

 

Através da análise da prova de Pearson pode-se verificar que a Exaustão 

Emocional eleva-se na medida em que aumenta a insatisfação no trabalho, o 

resultado mostra que os servidores percebem que o trabalho é estressante e que 

este fator prejudica sua saúde física e emocional. Já a dimensão de 

Despersonalização aumenta tanto quanto maior o tempo na instituição como na 

função em que exerce, bem como aumenta quanto maior é percepção de que o 

trabalho prejudica a saúde física ou emocional. E na Decepção Profissional, as 

variáveis estudadas também apresentaram correlação com essa dimensão, 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 05. Matriz de correlação entre as dimensões de Burnout e variáveis 
sociodemográficas. 

Variáveis Exaustão Emocional Despersonalização Decepção Profissional 

Sexo -0,245 -0,065 -0,326 

Idade -0,079 -0,182 -0,092 

Cargo  -0,127 -0,147 -0,094 

Unidade de Lotação 0,033 0,025 -0,038 

Tempo de Serviço -0,158 -0,162 -0,049 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 
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Os resultados das três dimensões apontam para um estado crítico da 

síndrome de Burnout nos servidores da previdência da gerência Natal do Rio 

Grande do Norte, onde a dimensão Exaustão Emocional teve um resultado alto 

somando-se as outras duas dimensões, Despersonalização e Decepção 

Profissional. De acordo com Maslach (2005) a Exaustão Emocional é a principal 

dimensão que caracteriza a síndrome do Burnout, mas não é suficiente para ser 

aceita sozinha, devendo ter seus resultados cruzados com as outras duas 

dimensões e só aí, é que fica caracterizada a síndrome. Cabe reforçar que, segundo 

os estudos obtidos com esta pesquisa a luz dos teóricos estudados, pode-se dizer 

que cerca de 16,7 % dos entrevistados já apresentam características típicas da 

síndrome de Burnout. 

 

A pesquisa verificou que os níveis de Burnout apresentaram condições altas 

para a amostra. Por esta razão, ainda que os níveis não retratem escores máximos 

na escala de respostas há indícios de um subgrupo de participantes com médias 

mais elevadas concomitantemente nas três dimensões estudadas (16,7%) (como 

demonstra o gráfico abaixo), sugerindo que estes trabalhadores já estejam 

vivenciando a síndrome de Burnout. Desta forma, os resultados obtidos apontam 

para a necessidade da instituição em tomar medidas que visem prevenir e reverter 

esta situação. 

 

 
Gráfico 1. Taxas de Burnout apresentadas 

Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 
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Para se prevenir a Burnout os autores recomendam que se atue inicialmente 

em sobre os estressores que influenciam diretamente a Exaustão Emocional 

(diminuir a sobrecarga de trabalho, redistribuir tarefas para quebrar a monotonia e 

favorecer a resolução de conflitos interpessoais). Sugerem ainda que se empoderem 

mais os trabalhadores da organização para que sejam autores principais da 

construção de um ambiente organizacional mais saudável. 

 

Na subescala de Exaustão Emocional, há nove itens. A média dos escores 

apresentados pelos profissionais foi 43,12 pontos (DP = 6,20), com pontuações que 

variaram entre nove e 39 pontos. Os valores dos percentis obtidos foram: 25% = 

17,25 pontos e 75% = 30 pontos. Quanto à categorização das pontuações, 55,8% 

dos profissionais apresentaram escores altos, enquanto 24,2% obtiveram escores 

médios e 20% escores baixos.  

 

 
Gráfico 2. Escores de Exaustão Emocional 

Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

Na subescala de Despersonalização, há cinco itens. A média dos escores 

apresentados pelos profissionais foi 9,66 pontos (DP = 4,84). A maioria dos 

profissionais (51,9%) apresentou escores altos, 35% apresentaram escores médios 

e 13,1% escores baixos. 
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Gráfico 3. Escores de Despersonalização 

Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

A subescala de Decepção Profissional é composta por oito itens. Em relação 

às categorias das pontuações, 57,4% dos profissionais obtiveram altos escores, 

27,3% apresentaram escores médios e 15,3% escores baixos. 

 

 
Gráfico 4. Escores de Decepção Profissional 

Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

Instrumentos de medida Para a coleta de dados foram utilizados dois 

instrumentos de medida. O primeiro foi o Inventário de Burnout de Maslach, versão 

Human Services Survey, cuja aplicação visou avaliar a ocorrência da síndrome entre 

os servidores e o segundo consistiu em um questionário sociodemográfico e 

ocupacional, que serviu para a caracterização do perfil da amostra do estudo e 

avaliação dos possíveis fatores associados.   
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Inventário de Burnout de Maslach- Human Services Survey. O Inventário de 

Burnout de Maslach (Maslach Burnout Inventory- Human Services Survey [MBI-HSS] 

é a versão do instrumento específica para profissionais da área de saúde (Lautert, 

2001), trata-se de uma escala de medida auto aplicada que apresenta frases 

afirmativas acerca dos sentimentos e atitudes dos profissionais em relação ao seu 

trabalho, avaliando as três dimensões da síndrome de Burnout: exaustão emocional, 

Despersonalização e Decepção Profissional. Essa escala, elaborada por Maslach e 

Jackson (1995), foi validada para o Brasil por Benevides-Pereira (2002) e Lautert 

(2001). O instrumento possui 22 itens, dos quais nove são relativos à dimensão 

Exaustão Emocional (itens 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 e 20), que avaliam a sensação de 

esgotamento físico e mental e de falta de energia e entusiasmo com o trabalho. 

Cinco itens investigam a dimensão de Despersonalização (itens 5, 10, 11, 15 e 22), 

com o enfoque no distanciamento e impessoalidade com os pacientes e indiferença 

no que possa vir a acontecer a eles. Oito itens são relativos à Decepção Profissional 

(itens 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 21), que, avaliados de forma inversa, verificam o 

sentimento de insuficiência, baixa autoestima, fracasso profissional e desmotivação 

com o trabalho (Lautert, 2001). As alternativas de resposta foram distribuídas em 

uma escala do tipo Likert de 5 pontos, de acordo com a frequência percebida pelo 

trabalhador do sentimento ou atitude que estava sendo avaliada, sendo 1= “nunca”, 

2 = “algumas vezes ao ano”, 3 = “algumas vezes ao mês”, 4 = “algumas vezes na 

semana”, e 5 = “diariamente”. Essa forma de pontuação foi considerada de mais fácil 

compreensão por parte dos respondentes (Carlotto & Câmara, 2004). 

 

As pontuações de cada item das subescalas foram somadas, visando 

fornecer o escore total para cada uma delas. Há, na literatura, variações quanto aos 

critérios de rastreamento da síndrome. Grunfeld, Whelan, Zitzelsberger, Willian, 

Montesanto e Evans (2000) adotaram como critério profissional obter pontuação alta 

na subescala de exaustão emocional ou na subescala de Despersonalização ou 

pontuação alta em Decepção Profissional. Esse critério é mais abrangente, visto que 

considera a presença da síndrome, quando o trabalhador obtiver o escore em 

qualquer uma das subescalas.  

 



 

133 

 

No que diz respeito à sua validade, a análise fatorial do instrumento 

identificou uma estrutura fatorial composta por três fatores, que explicaram 55,68% 

da variância dos resultados encontrados. Os itens do instrumento apresentaram 

cargas fatoriais que variaram de 0,43 a 0,89. Esse inventário foi considerado, 

portanto, adequado para estudos sobre a síndrome de Burnout (Carlotto & Câmara, 

2004). 

 

Com a finalidade de identificar se ocorre relação entre a Síndrome de Burnout 

e condições de trabalho e entre a síndrome e as características que analisadas, 

correlacionou-se as respostas obtidas nos três fatores da Escala de Avaliação do 

Contexto de Trabalho e as três dimensões do Inventário Maslach de Burnout. A 

amostra foi dividida em grupos considerando-se sexo, idade, cargo, unidade de 

lotação e tempo de serviço na autarquia. 

 

A seguir serão apresentadas estas correlações. É relevante informar que 

devido a síndrome ser uma variável dependente, ela pode sofrer influências da 

avaliação do contexto de trabalho (variável independente).  

 

Na correlação com a variável sexo foi verificado que a proporção de mulheres 

que apresentam características da síndrome é maior que a dos homens, porém não 

em todas as dimensões. 

 

Pode-se verificar na tabela abaixo que a correlação com a Exaustão 

Emocional é maior em homens que em mulheres. Já na dimensão 

Despersonalização verifica-se que a correlação é maior entre as mulheres do que 

nos homens, indicando desta forma que as condições analisadas impactam mais 

para esta dimensão o sexo feminino do que o masculino. A dimensão Decepção 

Profissional repete a ocorrência maior em mulheres. 
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Tabela 06. Correlações entre Burnout e Sexo 

DIMENSÕES 
Exaustão 

Emocional Despersonalização Decepção Profissional 

Mulheres 47,9% 67,5% 59,5% 

Homens 55,4% 39,5% 44,4% 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

Em duas das dimensões as correlações são mais altas no sexo feminino do 

que no masculino, o que sugere que para a amostra estudada as mulheres são mais 

vulneráveis às influências das condições de trabalho do que os homens, 

especialmente em relação à Despersonalização. 

 

A tabela abaixo mostra que todas as correlações entre as variáveis 

relacionadas às condições de trabalho são maiores no grupo de participantes com 

idade acima de 55 anos, justamente os servidores mais velhos, e que estão a mais 

tempo na instituição. Porém os dados mostram que em todas faixas etárias, 

inclusive entre os mais novos, há um grande percentual de indivíduos que mostram 

correlação alta, o que traz um alerta, já que servidores em início de carreira já estão 

propensos a desenvolver a síndrome e todos os seus malefícios, impactando 

sobremaneira em sua vida e na da própria instituição que terá por longo tempo 

servidores em condições de saúde já inspirando cuidado (Jodas & Haddad, 2009). 

 

Tabela 07. Correlações entre Burnout e Idade 

DIMENSÕES Exaustão Emocional Despersonalização Decepção Profissional 

Até 25 anos  34,5%  28,8%  33,3% 

26 a 35 anos  42,2%  32,3%  35,2% 

36 a 45 anos  44,6%  39,1%  44,1% 

46 a 54 anos  58,9%  63,2%  69,9% 

55 anos ou mais  66,6% 69,0%   75,4% 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

Chama atenção os valores crescentes, seja nas idades dos participantes, 

sejam nas dimensões. Os servidores mais antigos, especialmente os que entraram 

antes da constituição de 1988, conhecido na instituição como veteranos apontam os 
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maiores índices nas três dimensões, com mais de 50% dos respondentes 

apresentando os sintomas do Burnout nas três categorias presentes no estudo. 

 

As correlações encontradas neste item demonstram claramente que elas são 

altas tanto nos servidores que não possuem chefia quanto nos que possuem. Quase 

não se percebe diferença entre os dados colhidos quanto aos níveis apresentados 

nas duas categorias.  

 

Tabela 08. Correlações entre Burnout e Cargo 

DIMENSÕES Exaustão Emocional Despersonalização Decepção Profissional 

Com chefia  53,7%  60,8%  61,2% 

Sem chefia  55,8%  64,6%  64,6% 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

Apesar de existirem diversos cargos que compõem o quadro do INSS 

(analista, técnico, médico perito e agente de serviços) para efeito desta questão o 

que foi enfocado é se o servidor tem o cargo de chefia ou não.  

 

As respostas demonstraram que as correlações para essa seção se 

mostraram muito altas nas três dimensões. A fim de verificar a existência de 

relações entre as dimensões da síndrome de Burnout identificou-se uma correlação 

forte entre Exaustão Emocional e Despersonalização, com índices muito próximos, 

indicando que os servidores das APS tendem a uma maior probabilidade a 

desenvolver o Burnout. Estas análises diferenciam-se de estudos que relacionam a 

incidência de Burnout com atividades profissionais de saúde, educação e segurança 

(Mendes, 1999). Contudo Maslach e Jackson (1995) entendem que a incidência das 

dimensões de Burnout caracterizam-se indiferentemente do nível profissional 

podendo ocasionar em trabalhadores de qualquer atividade. 

 

A divisão foi feita basicamente entre os servidores das APS (área fim) e 

servidores do prédio sede da gerência Natal/RN (área meio). Nas agências é onde 

são atendidos a maior parte dos clientes, onde se decidem a maior parte dos 
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benefícios e onde são dadas a maior parte dos resultados (inclusive os negativos).  

As correlações encontradas foram opostas, os respondentes que estão lotados nos 

diversos setores da área meio não demonstram altas correlações, enquanto que a 

maioria dos servidores lotados nas APS apresentaram altas correlações nas três 

dimensões. 

 

Tabela 09. Correlações entre Burnout e Unidade de lotação 

DIMENSÕES Exaustão Emocional Despersonalização Decepção Profissional 

APS  77,7% 78,0% 72,7%  

Gerência  22,1% 26,4%  29,1%  
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

Neste item foram encontrados os mais altos níveis para um grupo estudado, e 

para todas as três dimensões e também a maior diferença entre as categorias o que 

indica que existe uma diferença muito grande entre as condições encontradas no dia 

a dia laboral dos servidores que estão lotados nas APS e os lotados no edifício sede 

da gerência. 

 

Nesta seção foram elencadas três categorias, os servidores com até 10 anos 

de casa, ou seja, os que entraram em concursos recentes, os com mais de 10 anos 

e menos de 28 anos, ou seja, os que entraram após a constituição de 1988, e os 

anteriores a este marco temporal. 

 

As correlações nesta seção foram muito próximas as encontradas na seção 

que fez a correlação com a idade, porém se apresentou alta em todas as categorias, 

estando em sentido parelho com o tempo de serviço, ou seja, quanto menor o tempo 

de serviço menor a correlação e quanto maior o tempo de serviço maior a 

correlação.  
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Tabela 10. Correlações entre Burnout e Tempo de serviço 

DIMENSÕES Exaustão Emocional Despersonalização Decepção Profissional 

Até 10 anos  23,5% 22,3% 28,9% 

10 a 28 anos 35,8% 32,8% 41,5% 

Acima de 28 anos 44,6% 52,4% 67,7% 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 

Todas as dimensões separadamente mostraram correlações altas, contudo a 

Despersonalização foi a menor, seguida pela Exaustão Emocional e a mais alta 

sendo a Decepção Profissional. Foi verificado também que o tempo de serviço é 

diretamente proporcional ao nível de Burnout, ou seja, quanto maior o tempo de 

serviço mais altas as características de Burnout vão surgindo. 

 

 

4.1.2 Análise qualitativa 

 

Apesar das grandes contribuições dos estudos que utilizam o MBI para a 

identificação e caracterização da Síndrome de Burnout em trabalhadores de 

diversas áreas, acreditamos que, para compreender o cotidiano profissional do 

professor e as possibilidades de adoecimento deste, é preciso entrar em contato 

direto com ele, investigando não só o que faz, mas o que pensa sobre o que faz. É 

preciso, então, ouvir o que o profissional tem a dizer sobre a sua atividade, sobre a 

sua vida e, ainda, sobre como se sente em relação ao seu trabalho. Desta forma, 

entendemos que um roteiro de entrevista, elaborado a partir do MBI, nos possibilitou 

investigar nossa temática de estudo com maior detalhamento. Neste sentido, o 

segundo roteiro de entrevista foi subdividido, seguindo a divisão original do MBI, em 

três itens principais: Exaustão Emocional, Despersonalização e Envolvimento 

pessoal no trabalho. Os itens do MBI serviram como diretrizes norteadoras para 

investigar a existência ou não das dimensões de Burnout no cotidiano profissional 

das professoras. No entanto, ao invés de apresentarmos o instrumento em forma de 

questionário, utilizamos as afirmações deste para elaborar questões sobre os três 

itens supracitados.  
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Para obtermos uma melhor compreensão sobre a elaboração do segundo 

roteiro de entrevista, apresentamos um quadro com a forma original do Maslach 

Burnout Inventory (MBI) e as perguntas que foram elaboradas a partir dos fatores 

Exaustão Emocional, e Decepção Profissional. 

 

 

Tabela 11. Roteiro de entrevista 

EXAUSTÃO EMOCIONAL  

Questões originais do MBI  Perguntas elaboradas para a entrevista  

- Eu me sinto esgotado ao final de um 
dia de trabalho.  

- Ao final de um dia de trabalho como você 
se sente?  

- Eu me sinto como se estivesse no 
meu limite.  
- Eu me sinto emocionalmente exausto 
pelo meu trabalho.  
- Eu me sinto frustrado com o meu 
trabalho.  
- Eu me sinto esgotado com o meu 
trabalho.  

- Como você se sente em relação a sua 
saude?  
- O que o ser servidor significa para você? 
- Qual a sua percepção sobre o trabalho 
no INSS? 
- Quais suas impressões sobre o trabalho 
no INSS? 
- Quais seus sentimentos em relação ao 
local onde trabalham? 
- Que mudanças ocorreram em seu 
trabalho como servidor? 

- Trabalhar diretamente com pessoas 
me deixa estressado.  
- Trabalhar com pessoas o dia inteiro é 
realmente um esforço para mim.  

- Quais as suas condições de trabalho? 
- Como é sua rotina de trabalho? 
- Qual a motivação para você continuar 
como servidor? 

- Eu me sinto cansado quando me 
levanto de manhã e tenho que encarar 
outro dia de trabalho.  

- Quando você se levanta de manhã para 
trabalhar, como você se sente?  

DECEPÇÃO PROFISSIONAL 

Questões originais do MBI  Perguntas elaboradas para a entrevista  

- Eu me sinto cheio de energia.  - Fale sobre seus ideais com relação ao 
seu trabalho?  

- Eu me sinto estimulado após trabalhar 
lado a lado com a minha clientela.  

- Como é o trabalho direto com os 
segurados? E o seu relacionamento com 
eles? 
- Como é o trabalho direto com os 
servidores? E o seu relacionamento com 
eles? 
- Qual a sensação em lidar com os 
segurados? 
- Quais as demandas dos segurados? 
- Quais as suas motivações com relação 
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aos segurados?  

- No meu trabalho, eu lido com os 
problemas emocionais com muita 
calma.  
- Eu trato de forma adequada os 
problemas da minha clientela.  
- Eu posso entender facilmente o que 
sente a minha clientela acerca das 
coisas.  

- Quais as atitudes que vocês tomam com 
relação aos problemas apresentados pelos 
segurados? 
- Quais as atitudes que vocês tomam com 
relação aos problemas apresentados pelos 
seus colegas? 
- Qual a visão e os sentimentos dos 
segurados sobre os servidores? 
- Quais os recursos e estratégias para se 
desgastar menos dentro do ambiente 
laboral? 

- Eu sinto que estou influenciando 
positivamente a vida de outras pessoas 
através de meu trabalho.  

- Como você sente e percebe as atividades 
que tem realizado no seu trabalho?  

Fonte: Maslach (2005).  

 

A apresentação e a análise dos dados qualitativos foram organizados em dois 

blocos: o primeiro buscou conhecer a trajetória profissional de cada servidor (nomes 

fictícios) e, a partir daí, procurou entender o cotidiano deste servidor dentro de seu 

local de trabalho; e o segundo a busca foi pela identificação a partir dos relatos dos 

servidores características das dimensões investigadas através deste instrumento 

(Exaustão Emocional e Decepção Profissional). 

 

Os seis servidores escolhidos através de sorteio dentro das seis categorias 

selecionadas (Um servidor de APS que não tenha cargo de chefia, um servidor de 

APS que tenha cargo de chefia, um servidor da área meio da gerência, um médico 

perito, um assistente social e um servidor que tenha sido afastado por problemas de 

saúde) serão abaixo apresentados para um melhor conhecimento sobre cada um 

deles. 

 

O primeiro é José um médico perito do INSS, tem 35 anos de idade e atua a 

menos de 10 anos em APS, e não tem outro trabalho fora do INSS. Natural de 

Natal/RN é casado e pai de dois filhos. Relatou a história familiar, onde na infância 

nunca lhe faltou nada, porém ele junto com os irmãos, nunca tiveram muito luxo. Fez 
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o curso de medicina na UFRN, onde conseguiu entrar graças a ter estudado em 

bons colégios devido ao esforço dos pais e a ter sido bom aluno. Credita a deus e a 

família suas conquistas pessoais. Relatou ainda que sempre sonhou em ser médico 

porém nunca imaginou que um dia seria médico perito do INSS, tendo sido 

influenciado por amigos dos pais a fazer o concurso da autarquia previdenciária. 

Informou que tinha uma imagem completamente diferente do que seria sua atividade 

dentro de uma repartição e que percebe claramente que muitas dificuldades 

encontradas pelos servidores se dão pelo uso indevido da estrutura da instituição. 

Esclareceu que, nos últimos anos, voltou a estudar com vistas a realização de 

concursos para outro órgão público. 

 

A realidade encontrada dentro do local de trabalho será apresentada abaixo, 

sendo primeiro a parte específica sobre as condições físicas do trabalho e na 

sequência sobre os diversos grupos de pessoas com quem os servidores tem 

contato em seu dia a dia laboral, que são a chefia (Chefe da agência, chefe de 

benefícios e supervisor. Ocasionalmente pode ter a presença de algum chefe de um 

setor da gerência em alguma atividade na APS), os segurados (nesta parte estão 

inclusos também advogados, representantes de sindicatos ou colônia de pescadores 

e acompanhantes dos segurados), além dos outros servidores da parte 

administrativa. 

 

Foram reunidos nesta parte do trabalho os relatos dos servidores que 

demonstram seus sentimentos em relação ao seu trabalho, a sua atuação como 

servidores públicos, os problemas do cotidiano, a significação de seu trabalho e as 

suas percepções a respeito do que a instituição em que trabalham tem sobre suas 

vidas. Abaixo serão demonstradas as respostas do servidores e feitas as análises a 

partir da fala de cada um. 
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Entrevista com o servidor José. 

 

1 – Sentimentos em relação ao trabalho 

 

A sensação de enfrentar mais um dia de trabalho: 

 

“É algo natural, mas não satisfatório.  Sou responsável e consciente do que 
devo fazer, contudo verifico que nosso trabalho parece estar no fia da 
navalha, nunca sabemos quando algo de ruim pode nos acontecer. Uma 
agressão parece iminente, na verdade acontece toda semana em alguma 
parte do país. Até morte, e não são raras”. 

 

 

Pode-se observar no relato do médico perito que existe consciência do dever 

a ser cumprido, porém a sensação de medo indica que a associação entre a sua 

atividade laboral e um desgaste permanente, podendo se relacionar com a síndrome 

de Burnout. A relação médico-paciente é importante para manter a qualidade de vida 

no trabalho do profissional da saúde (Codo & Vazquez-Menezes, 2002). 

 

A sensação ao final de um dia de trabalho: 

 

“Sensação de cansaço, esgotamento diria eu. Qualquer atendimento que 
termine com uma negatória (indeferimento) é um trauma. O segurado nunca 
concorda em ter seu benefício negado e parte para o ataque. Padronizamos 
em não mais dar os resultados diretamente aos segurados, mas eles pegam 
pela internet, com outros servidores, de outra forma qualquer e voltam para 
nos ameaçar”. 

 

 

A sensação evidenciada na fala do servidor sugere que o profissional busca 

se proteger, adotando procedimentos que busquem minimizar um possível ataque a 

sua pessoa, podendo também neste caso estar relacionado à síndrome de Burnout, 

devido ao excessivo estresse causado pelo tipo de contato que o médico perito tem 

como o segurado. Portanto, quando o trabalho é estressante, os sintomas da 

síndrome são esperados (Lautert, 2001). 
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Sentimentos de ser servidor: 

 

“Para os da minha geração ser servidor é um sonho de consumo, é uma 
realização. Ser servidor federal devia ser o ápice da glória, contudo no INSS 
é algo que perde muito do sentido. Não há como se alegrar em ser servidor, 
sendo hostilizado, assediado e ameaçado”. 

 

 

Verifica-se através da análise da resposta do servidor que a perda de sentido 

no trabalho está em destaque, sendo um forte indício de que a resposta para o 

terceiro objetivo específico deste trabalho é positiva. A exaustão física e mental é a 

principal característica do Burnout (Benevides-Pereira, 2002). 

 

Condições de trabalho: 

 

“São terríveis, o calor é insuportável. Os sistemas nunca funcionam direito, 
não temos tempo para atender como as pessoas merecem. Falta material 
adequado, as perícias são feitas em locais muitas vezes improvisados”. 

 
 

As condições de trabalho e sua associação com as causas de desgaste 

profissional, avançando para um quadro de aparecimento da síndrome de Burnout, 

objeto principal deste estudo, ficam bem nítidas nesta fala do médico perito. Vários 

estudos descrevem fatores como longa jornada de trabalho, pouco tempo para 

descanso e lazer como possíveis preditores do esgotamento profissional 

(Benevides-Pereira, 2002). 

 

A rotina do trabalho: 

 

“Talvez seja uma das piores coisas aqui no INSS. Todo dia você tem a 
sensação de que uma turma está chegando para lhe testar. Os segurados 
muitas vezes não tem ideia dos direitos que tem, mas em outras tantas 
querem ter direitos que não tem, e querem também enganar o médico perito 
ou que o médico acate todas as suas argumentações. Todo dia é isso. E o 
INSS não faz nada de efetivo para mudar essa situação, não investe em 
conhecimento para a população saber os direitos que tem. Sem falar no 
sofrimento dos que realmente estão doentes, é algo inerente a atividade 
médica, mas nesse contexto ajuda muita a estressar”. 

 



 

143 

 

É possível identificar que o trabalhador se sente acuado, e entende que a 

instituição poderia criar mecanismos onde seria minimizada esta situação. O 

estresse provocado por este tipo de conflito diário é mais indício que as condições 

de trabalho tem impactado negativamente na vida deste trabalhador. Lautert (2001) 

diz que a responsabilidade frente às pessoas e o trabalho em contato contínuo com 

o sofrimento e a morte são pontos associados ao desgaste emocional e à 

despersonalização. 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: 

 

“O INSS tem uma importância ímpar no Brasil. É uma instituição que está 
em centenas de municípios, tem alta capilaridade e leva os serviços 
previdenciários até onde o povo está. Trabalha com reconhecimento de 
direito, enfim, é um patrimônio do povo. Posso dizer também que um erro 
coloca muita coisa a perder que são os sistemas. Eles parecem ser feitos 
por pessoas que não entendem ou nunca viram a dinâmica dos 
atendimentos nas agências, dando muito problema, causando demora, 
estresse, retrabalho e aumentando a tensão entre os segurados e a equipe 
de atendimento, seja médico ou administrativo”. 

 

 

A satisfação no trabalho influencia no estado emocional do servidor, 

manifestando-se sob a forma de contentamento com este trabalho, ao contrário, a 

insatisfação com as condições que se apresentam no trabalho, como as narradas 

pelo médico perito levam a um desgaste emocional que pode provocar danos como 

a síndrome de Burnout, devido ao sofrimento progressivo a que estes trabalhadores 

estão submetidos. A percepção o baixo reconhecimento da instituição e valorização 

do trabalho realizado está presente nas solicitações para melhoria na infraestrutura 

oferecida aos profissionais e estímulo a atividades especializadas (Carlotto & 

Câmara, 2004). 

 

Percepções sobre o papel do INSS: 

 

“O INSS é uma empresa em que tudo é grande. Tem muita importância mas 
também tem muitas falhas. O papel original fica prejudicado pela falta de 
visão de seus gestores, que como todos sabem, são indicados 
politicamente e não por meritocracia. Os trabalhos aqui precisam de um 
novo arranjo, de uma nova forma de encarar as dificuldades do servidor. As 
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circunstâncias precisam mudar, só assim o INSS estará cumprindo seu 
papel”. 

 

 

O servidor demonstra orgulho de sua instituição, do tamanho e da importância 

do INSS para o Brasil, mas se lamenta dos entraves encontrados num sistema que, 

ao seu entender, é prejudicial ao bom funcionamento da empresa em que trabalha, 

que resulta nas condições desfavoráveis com que se depara em seu dia a dia 

laboral, o que corrobora com o entendimento de Macedo & Schimtz (2011), que 

entende que nas organizações públicas, coexistem, de um lado, a burocracia em 

seu sentido corporativo, centralizadora e, portanto, contrária às mudanças na 

organização e nas formas de operar do aparelho do Estado; e, de outro, as forças 

inovadoras que, não raramente, encontram muita dificuldade para implementar, de 

maneira efetiva, projetos de reforma. 

 

Motivação para continuar como servidor:  

 

“Como já disse, sou da geração dos concurseiros, planejei todo o meu 
tempo como estudante de medicina em seguir a carreira de servidor público, 
só não sabia que seria no INSS. Mas meu objetivo é sair, não tenho 
motivação para continuar aqui, se continuar será por não ter passado em 
outro concurso. Mas essa demanda exorbitante e a crescente insegurança 
me motivam a estudar e cair fora daqui”. 

 

 

O sentimento apresentado é o de decepção, onde o servidor evidencia que a 

falta de condições de trabalho se reflete em sobrecarga de trabalho e o medo, 

sempre presente em sua fala, o levam a ter em mente que a saída da instituição é o 

caminho a ser tomado. Benevides-Pereira (2002) menciona que a sobrecarga pode 

ser identificada quando o profissional percebe que sua capacidade de desempenho 

foi ultrapassada, seja pelo número elevado da demanda de seus serviços ou pela 

qualidade dessa demanda. 
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Sentimentos em relação ao local onde trabalham:  

 

“Eu trabalho em várias APS e em cada uma tem suas características. Uma 
tem um chefe mais parceiro, outra tem uma equipe maior ou mais 
capacitada, coisas fáceis de administrar, mas uma coisa em comum é o fato 
da desilusão e do desânimo do servidor com seu local de trabalho. Ou seja, 
em todas as APS que eu conheço á uma nítida falta de energia, 
empolgação e motivação. Eu como médico me preocupo com isso. Gostaria 
de destacar que em nenhuma delas existe o cuidado ergonômico, em 
nenhuma delas tem ginástica laboral ou qualquer cuidado com a saúde do 
servidor. Os sistemas são um caso a parte, vivem caindo e gerando todo 
tipo de inconstância. É um emoção diferente a cada dia lidar com estes 
fatores que, para os servidores das APS não há o que fazer. 
Psicologicamente vejo meus colegas abalados”. 

 

 

Os sentimentos negativos mais uma vez se apresentam reforçando o 

entendimento de que as precárias condições de trabalho tem proporcionado essa 

desilusão do servidor com relação ao seu trabalho. Benevides-Pereira (2002) 

menciona e necessidade de um plantão psicológico dentro da própria instituição 

como uma estratégia de intervenção do processo de Burnout. 

 

Mudanças no trabalho como servidor: 

 

“Sou relativamente recente na instituição, quando entrei era praticamente 
igual ao que é hoje. Vejo os mais antigos falando que as coisas pioraram 
em alguns aspectos, como a sobrecarga de trabalho e melhoraram em 
outros como a questão dos agendamentos”.  

 

 

No entendimento do servidor, nesta questão pelo menos, a instituição tem 

apresentado também alguma melhora. Expectativas realísticas em relação ao 

trabalho também tem sido um dos importantes fatores de prevenção do Burnout 

(Xausa, 1986). 
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2 – Sentimentos em relação as pessoas 

 

O trabalho direto com os segurados: 

 

“O trabalho médico presume este contato. Nosso problema maior não é o 
contato com os segurados, mas a falta de informação deles com relação 
aos seus direitos. Outro problema é quando eles vem acompanhados, 
geralmente é alguém que já vem com a intenção de assediar ou brigar. Eu 
sinto que em relação aos atendidos aqui o pior que existe é o nível 
intelectual dos nossos clientes, que se agrava com a confusão que fazem 
com o papel do INSS com o do SUS (Sistema único de saúde). As 
agressões começam muitas vezes após eles terem a ciência de seus 
indeferimentos”. 

 

 

Outra vez o servidor reclama em relação aos problemas estruturais do INSS 

que não tem se preocupado em divulgar sobre os benefícios e as condições para 

obtê-los, causando confusão na cabeça dos segurados que, ao ter contato com as 

respostas ou resultados dos seus benefícios, personalizam na figura do servidor, 

agredindo-os. A percepção dos trabalhadores sobre seu trabalho é fundamental no 

surgimento da síndrome, principalmente quando a atividade é vista como 

estressante ou como envolvendo pessoas que atrapalham o ambiente (Maslach, 

2005). 

 

Sentimentos ao lidar com os segurados: 

 

“É um misto de pena e raiva. Pena de ver muitos trabalhadores com sua 
saúde acabada pelas péssimas condições laborais em suas empresas e 
raiva daqueles, e não são poucos, que vão até a perícia médica mentir, 
simular, enganar. O médico perito vive o eterno dilema de ter que descobrir 
das mais variadas formas se o que está vendo em seus exames é o retrato 
da realidade ou um teatro. Na nossa frente pode estar um cidadão de bem a 
espera de um retorno sobre aquilo que pagou e tem direito ou de um 
potencial inimigo, pronto a nos atacar”. 

 

 

A relação conflituosa com os clientes do INSS, retratada pela resposta do 

servidor desenvolve características negativas, estudadas no marco teórico deste 

trabalho, que tendem a gerar Burnout, relato similar aos obtidos dos outros 



 

147 

 

servidores. As características do contexto laboral tem importância que perpassa as 

profissões e as características do cargo (Maslach, 2005). 

 

As demandas do segurado: 

 

“Os segurados antes mesmo de se dirigem ao INSS deviam ter acesso ao 
conhecimento previdenciário. Muitas vezes eles chegam até a perícia 
médica com alguma doença, porém que não o incapacita para o trabalho, 
de forma que o seu pleito é negado, daí vem a revolta, o conflito, o estresse. 
E a gente lá, sozinho, isolado na sala, apreensivo porque o segurança pode 
não conseguir conter o segurado, até porque eles muitas vezes vem 
acompanhados”. 

 

 

O distanciamento emocional sugerido pela fala do servidor se somam as 

características negativas evidenciadas na resposta anterior, indicando um quadro 

favorável ao aparecimento da síndrome de Burnout. Trabalhar sozinho em uma sala 

pode indicar a falta de suporte social (Maslach, 2005). 

 

Motivação com relação aos segurados: 

 

“A motivação é exercer minha profissão e fazer dela um instrumento para 
que as pessoas, dentro da legislação, tenham direito ao benefício ou 
retornem ao seu trabalho. A idéia do INSS é apenas pensar no volume de 
atendimento. O que importa é a quantidade de atendimentos e não a 
qualidade. Não importa fazer bem feito e sim fazer”. 

 

 

O profissional relata claramente que o foco do atendimento é meramente 

visando a eficácia, ou seja, a conclusão do atendimento, fazer friamente a perícia 

médica, sem se esmerar em detalhes, situação básica no trato da saúde das 

pessoas. Quando persiste a inabilidade para lidar com o estresse, ele se prolonga e 

aparece o Burnout. (Maslach, 2005). 
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Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: 

 

“Sou sincero e profissional na mesma medida, se o problema for de ordem 
institucional e tiver amparada na legislação eu ajudo, mas se for jeitinho ou 
questões de ordem pessoal que fujam às minhas obrigações como médico 
perito eu nem dou ouvidos”.  

 

 

O servidor expõe o seu profissionalismo, porém ao se analisar as situações 

relatadas ao longo da entrevista, pode-se induzir que o trabalhador fica vivendo um 

conflito, onde por um lado tenta ser profissional, por outro esbarra nas precárias 

condições de trabalho, lhe colocando num dilema, onde sua saúde emocional acaba 

sendo abalada. Carlotto e Câmara (2004) entendem que essas são situações que 

agem como fatores estressantes, possibilitam o surgimentos de sentimentos de 

incompetência, principalmente em pessoas que se sentem responsáveis por 

produzir resultados. 

 

Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: 

“Ajudo sim, se um colega precisar em venho trabalhar de noite, fim de 
semana, o que for possível para ajudar um colega eu ajudo”.  

 

 

A amizade e o bom relacionamento no trabalho são condições fundamentais 

para um bom clima organizacional. Neste caso o servidor demonstra estar apto para 

colaborar com essa questão. Benevides-Pereira (2002) acrescenta uma idéia 

importante e que deve ser observada, essa autora enfatiza a importância de se 

atentar à qualidade do relacionamento e não somente ao fato de ter ou não um (a) 

parceiro (a) no trabalho. 

 

A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: 

 

“Nossa, devem ser as piores possíveis. Na verdade quase nunca ouço 
elogios. Quem consegue seus benefícios não volta para elogiar, quem não 
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consegue sim, volta e faz muito barulho, então é desses que temos mais a 
referência”. 

 

 

A tensão estressante somada a falta de informação evidenciada nas 

respostas anteriores do servidor deixam claro que o segurado vê na figura do 

médico perito um potencial vilão, onde a menor insatisfação gera um conflito que 

muitas vezes chega até a agressão. Desta forma o servidor já se mostra conformado 

em trabalhar num ambiente onde não raramente é odiado. Importante analisar que 

um fato desta natureza gera desgastes sistemáticos, sendo assim, um potencial 

causador da síndrome de Burnout. Carlotto e Câmara (2004) caracterizam a 

exaustão emocional como sedo uma falta de energia e sentimento de esgotamento 

de recursos podendo ser associado à frustração e tensão, pois os trabalhadores 

começam a se dar conta que já não possuem a energia para o contato com outras 

pessoas relacionadas ao trabalho. 

 

O relacionamento pessoal com os segurados: 

 

“Não tenho, simplesmente não tenho qualquer tipo de relacionamento com 

os segurados”.  

 

 

Mediante o que foi relatado na resposta anterior, o servidor busca o mínimo 

de proteção para não sofrer fisicamente o que psicologicamente ele não tem como 

deixar de sofrer. Carlotto e Câmara (2004) consideram a insegurança no trabalho 

como um fenômeno objetivo/subjetivo, de qualidade cognitiva e afetiva relacionada 

com a continuidade do trabalho ou com alguma de suas características. 

 

O relacionamento com os colegas: 

 

“Tenho um ótimo relacionamento com os colegas médicos peritos, somos 
amigos, nos encontramos fora do ambiente de trabalho, já com os da área 
administrativa nem sempre é tão bom, talvez mais pelo pouco contato”.  
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O bom relacionamento afeta positivamente nas condições emocionais e neste 

ponto o servidor demonstra estar emocionalmente bem, entendendo da mesma 

forma que Codo e Vazquez-Menezes (2002), que fatores como relações 

interpessoais no trabalho e suporte social podem predispor os trabalhadores e à 

síndrome. 

 

O contato físico com os segurados e servidores: 

 

“Com os segurados só na hora dos exames, com os colegas médicos 
peritos devido ao nível de amizade tenho bastante contato sim. Nas APS 
não existe qualquer forma de confraternização ou de agregação dos 
servidores de forma que eu mal conheço alguns colegas da área 
administrativa, ou conheço mas nunca tive oportunidade de estreitar a 
amizade”. 

 

 

O distanciamento entre os setores somado à política inexistente de recursos 

humanos para reforçar laços de amizade causa o distanciamento, fazendo com que 

os servidores não tenham laços de confiança e até mesmo não confiem uns nos 

outros, podendo deixar as condições de trabalho ainda mais estressantes. Nesse 

sentido, como é relatado na literatura, aqueles profissionais que apresentam um 

contato interpessoal mais intenso, tendem a desenvolver mais a síndrome de 

Burnout (Carlotto & Câmara, 2008). 

 

Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: 

 

“O maior motivo de desgaste nosso é quando temos que dar um resultado 
negando, então padronizamos que os resultados são enviados pelo correio, 
aí quem tem a negativa não está mais na nossa frente. Essa estratégia 
diminui a probabilidade de agressão mas não é 100% segura, já que tem 
segurados que se dirigem depois a APS para tomar satisfação. Nos 
esforçamos para resolver, mas nem sempre conseguimos. O estresse é 
inegável”. 
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Fica clara mais uma vez a situação desgastante do dia a dia laboral do 

servidor potencializando os estressores emocionais que por conseqüência ajudam 

no aparecimento e agravamento do Burnout. Almeida (2003, p. 64) caracteriza 

estresse como uma síndrome caracterizada por um conjunto de reações que o 

organismos desenvolve ao ser submetido a uma situação que dele exija um esforço 

para se adaptar. 

 

A servidora Carla é advogada, ela já ultrapassou os 50 anos de idade 

(preferiu não informar a idade correta), nasceu e foi criada no Rio de Janeiro onde 

iniciou sua história na previdência. Já foi casada, mas nunca teve filhos. Declarou 

que nunca exerceu a advocacia porque entrou cedo para o INPS através de 

concurso público da época. Teve uma infância e juventude em boas condições 

financeiras, e junto ao seu irmão, pode ter acesso a boas escolas e muitas 

atividades de laser. Decidiu vir para o Rio Grande do Norte por já conhecer o estado 

e optou por ter mais qualidade de vida em uma região mais tranquila e pacata que a 

sua. Porém fez questão de registrar que, apesar do povo acolhedor da capital 

Potiguar, o clima encontrado no âmbito da gerência Natal/RN é péssimo, e atribuiu o 

fato aos gestores regionais, que, segundo sua opinião, são tendenciosos e limitados.  

 

1 – Sentimentos em relação ao trabalho 

 

A sensação de enfrentar mais um dia de trabalho: 

 

“Faço a associação a ir para o inferno. Todos os dias somos atacados pelos 
segurados e perseguidos pela chefia, seja imediata ou regional. Não há um 
só dia que se tem paz nesse trabalho. Eu sinto calafrios de vez em quando, 
alguns dias tenho um pavor absurdo”. 

 

 

Os sentimentos expostos pela servidora indicam um desapontamento e 

desânimo já em níveis altos. A intensidade dos sentimentos apresentados sugerem 

que a servidora já esteja apresentando níveis altos de Burnout. 
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A sensação ao final de um dia de trabalho: 

 

“Uma sensação de humilhação, de vazio. Ao chegar a casa não consigo 
relaxar, mesmo muitas horas depois de sair do trabalho ainda continuo a 
pensar nele, chego a perder frequentemente o sono, tomo remédio para 
dormir e no outro dia tudo se repete, é um suplício”. 

 

 

Nesse caso, a servidora passa a ver seu trabalho como um fardo 

extremamente pesado, onde não há sentido em continuar a fazê-lo. O resultado 

disso é uma diminuição do seu desempenho, grande frustração, alterações de 

humor, e inúmeras conseqüências físicas e mentais (Codo & Vazquez-Menezes, 

2002). 

 

Sentimentos de ser servidor: 

 

“Detesto ser servidora, conto as horas para me aposentar e nunca mais 
entrar no INSS. Sou uma sofredora não servidora. Penso que nossa 
empresa tem o objetivo de nos acabar. Tenho medo de meu dia a dia. De 
cometer erros e ser enquadrada em um processo, até mesmo depois de me 
aposentar”. 

 

 

A sensação de derrota apresentada pela servidora corrobora o pensamento 

de Codo e Vazquez-Menezes (2002) que citam que o trabalhador sente-se 

derrotado, impotente e incapaz ao perceber que não está conseguindo atingir os 

objetivos aos quais havia se proposto em seu trabalho e passa a ver como 

deteriorada sua relação com os clientes.  

 

Condições de trabalho: 

 

“Aqui temos utilizado o termo de precarização do trabalho, que é para definir 
que tudo aqui é precário. O ar condicionado vive quebrando, as impressoras 
também não funcionam direito. Os sistemas vivem caindo, as condições 
ergonômicas são tristes. Falta uma condição digna de trabalho. 
Trabalhamos 6 horas por dia aqui, mas num ritmo muito intenso, e com 
péssimas condições. Falta material, e o que tem é velho ou está quebrado. 
E ainda tem as famigeradas metas que só fazem aumentar e que são 
impossíveis de serem atingidas”. 
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Os sentimentos expostos pela servidora indicam que a percepção é de um 

trabalho estressante e impossível de ser realizado o que vai ao encontro do que os 

autores entendem. Quando a atividade é vista como estressante, esse fator é 

fundamental no surgimento do Burnout (Palazzo, Carlotto & Aerts, 2012). 

 

A rotina do trabalho: 

 

“Todo dia começamos do zero. Não importa o que você tenha feito no dia 
anterior, quantas pessoas você tenha atendido com toda a urbanidade e 
profissionalismo, a chefia e os segurados não se importam. Sentimos como 
se a cada dia fossem testar nossa capacidade, fossem nos colocar a prova. 
É uma fonte sistemática de desgastes. De um lado temos uma sobrecarga 
mental e de outro uma sobrecarga afetiva”. 

 

 

O descontentamento e a frustração aparecem como sentimentos muito fortes 

na fala da servidora. Como resultado podem surgir tensões decorrentes do 

descontentamento e frustração, o que coloca em risco para o desenvolvimento da 

síndrome (Palazzo, Carlotto & Aerts, 2012). 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: 

 

“Todos sabem que o INSS é de suma importância para o povo brasileiro, 
mas não é reconhecido assim. Seja pelas suas falhas históricas, seja pela 
falta de conhecimento do povo sobre seus direitos e deveres. O momento 
atual é muito difícil também, muitos servidores com condições de se 
aposentar e não podem porque vão ter muitas perdas. Aqui tenho a 
sensação que existe um processo de sabotagem com o servidor, que 
querem nos pegar para cristo. Chegaram a me sondar uma vez para a 
chefia, mas não quero. Ser chefe é lidar com gente que gosta de ser 
bajulada, é assumir ainda mais responsabilidade sem nenhum poder para 
isso. E aumentar ainda mais os riscos de cometer um erro em um 
pagamento. Deus me livre, o tamanho do meu sofrimento já é maior do que 
posso suportar”. 

 

 

Os problemas de relacionamento relatados pela servidora evidenciam mais 

um ponto onde as condições de trabalho de sua APS estão incidindo no quadro 

apresentado da síndrome e vem a reforçar o que entende Maslach sobre o assunto. 
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O desgaste no relacionamento profissional faz referências as sensações de 

incompetência e a uma falta de realização e produtividade laboral (Maslach, 2005). 

 

Percepções sobre o papel do INSS: 

 

“A nossa instituição parece não perceber o papel que tem. Em muitos 
momentos eu tenho a impressão que o INSS brinca de cumprir o seu papel. 
Eu me sinto frágil e desprotegida por nossa empresa. E me sinto alvo 
também. Por não ser alinhada com os “donos” da chefia de minha APS ou 
minha gerência sinto como se estivessem sempre me mirando e esperando 
um erro meu”. 

 

 

Os problemas de relacionamento relatados pela servidora fazem com que o 

desgaste emocional desta se agrave possivelmente incidindo no aparecimento da 

síndrome o que tem base no que explicam os autores mais conceituados sobre o 

tema. Palazzo, Carlotto e Aerts (2012) ensinam que a síndrome decorre da 

qualidade das interações entre o indivíduo e seu ambiente de trabalho, que inclui a 

forma de interação entre as pessoas, o tipo de gestão e valores institucionais.  

 

 

Motivação para continuar como servidor:  

 

“É meramente financeira, não tem outra. Se pudesse já tinha saído daqui 
faz tempo. Mas o INSS ainda paga bem. Já pagou muito melhor mas ainda 
paga bem mais que a iniciativa privada e na minha idade não dá para 
arriscar. Estes dias ao vir dirigindo para o trabalho precisei parar o carro 
para respirar. Tinha vontade de vomitar, um mal estar. Aí só me vinha a 
mente o meu trabalho. Pensei meu deus que trabalho é esse, o que eu fiz 
para merecer isso? Outra coisa, estamos muito endividados, vários de nós 
não podem se aposentar sob pena de ficar sem receber nada”. 

 

 

A falta de motivação da servidora mostra que sua percepção a respeito do 

local de trabalho expõe uma realidade bem difícil, onde o cenário para um 

abatimento e outros danos emocionais se apresentam claramente. Palazzo, Carlotto 

e Aerts (2012) entendem que quanto mais positiva é a percepção do contexto de 
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trabalho e quanto maior for a probabilidade de participar e tomar decisões, maior é 

sentimento de realização profissional. 

 

 

Sentimentos em relação ao local onde trabalham:  

 

“Não tenho amigos aqui, na verdade não sei se existem amigos aqui na 
APS. Esse local de trabalho é muito cruel, desalentador. Nos tornamos 
indiferentes. Entre em pânico uma vez, tive um colapso, algo assim e a 
chefia ainda insinuou que seria simulação minha. Que absurdo, que 
sentimento de indefesa, que tristeza. Não sei aonde falhei para merecer 
isso”. 

 

 

Total falta de identificação com o trabalho, onde a servidora demonstra 

realizar sua atividade sem lhe dar o menor sentido, porém, como explica na fala 

anterior, não abandona meramente pela questão financeira. Embora muitos 

profissionais possam não abandonar, desistir de seu trabalho, em conseqüência do 

Burnout, alguns podem permanecer, entretanto a produtividade fica muito abaixo do 

real potencial, o que pode ocasionar, além do comprometimento da saúde do 

servidor, problemas na qualidade do trabalho (Palazzo, Carlotto & Aerts, 2012). 

 

Mudanças no trabalho como servidor: 

 

“O trabalho como servidor virou algo mecânico. Somos números e só isso. 
Os segurados também são números. Nós temos nossas matrículas e os 
segurados o NIT (número de identificação do trabalhador), e somos 
medidos por quantidade de atendimento e pronto. Mudou o foco, agora 
atendemos como numa linha de produção. Tenho tentando trabalhar o lado 
da minha insegurança, para ver se é exagero meu”. 

 

 

O automatismo e até o cinismo podem ser detectados na fala da servidora, o 

que pode sugerir, mais uma vez um quadro já bem definido dentro da síndrome. 

Emerge dessa situação um cenário com efeitos adversos, proporcionando aos 

trabalhadores um conjunto de mal-estares, gerando doenças diversas, que 

influenciam fortemente na qualidade de vida desses profissionais (Lipp, 2007). 
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2 – Sentimentos em relação as pessoas 

 

O trabalho direto com os segurados: 

 

“É um conflito atrás do outro, sempre. Parecem que eles chegam ao INSS 
como se fossem para uma luta, as vezes cinco minutos de espera já é 
motivo para confusão, em outras a confusão começa mesmo antes da porta 
da agência abrir”. 

 

 

A fala da servidora demonstra um desgaste profundo, que causa um 

esgotamento emocional no trabalhado, e daí um distanciamento na relação por parte 

do servidor. O fato pode ser bem explicado nas palavras de Maslach e Jackson 

(1995) que entendem que para lidar com o esgotamento emocional e com a 

sensação de desconforto daí advinda, os indivíduos acabam adotando o 

distanciamento de seus clientes como recurso de sobrevivência. 

 

Sentimentos ao lidar com os segurados: 

 

“As vezes amo, as vezes odeio. Tem deles que viram amigos, querem nos 
trazer presentes, agradecem, mesmo que o que fazemos seja nossa 
obrigação e outros, mesmo que continuemos a fazer nossa obrigação quase 
que nos matam por terem algum indeferimento ou algo do tipo.  Mas na 
maior parte do tempo sou bastante fria, não permito aproximação nem 
vínculo”. 

 

 

Um turbilhão de emoções, sentimentos contraditórios se destacam na 

percepção da servidora, podendo ser mais um fator estressor. Codo (2002) diz que 

quando persiste uma falta de condição para lidar com o estresse, haverá seu 

prolongamento e sua cronicidade, podem assim ocorrer Burnout. 

 

As demandas do segurado: 

 

“Temos atendimento multiprofissional aqui na agência, médicos, assistentes 
sociais, psicólogos, terapeutas. Mas o segurado não quer ter trabalho, quer 
o mais fácil. Ele precisa de apoio sim, mas precisa também querer se ajudar 



 

157 

 

e não apenas conseguir o benefício a qualquer custo, doa a quem doer. 
Isso aqui é uma panela de pressão prestes a explodir”. 

 

 

A percepção contínua da servidora é estar sob forte estresse o tempo todo, 

que é uma causa muito ligada ao desenvolvimento da síndrome. Perceber o trabalho 

como estressante também se relaciona a maiores níveis de Burnout (Lipp, 2007). 

 

Motivação com relação aos segurados: 

 

“Me motiva lidar com gente, ter a condição de ajudar a quem nos procura 
para que dentro de seus direitos sejam atendidos. Mas a frustração é maior 
que a motivação por tudo que já falei, a falta de condição, de 
reconhecimento, de apoio”. 

 

 

O clima encontrado na fala da servidora evidencia os problemas das 

condições de trabalho, que implicam no estresse que, por sua vez, acarreta a 

síndrome. Interessante o posicionamento de Maslach, que faz questão de diferenciar 

estresse da síndrome de Burnout, onde menciona que Burnout trata-se de uma 

resposta ao estresse laboral crônico, porém não deve ser confundido com estresse 

(Maslach, 2005). 

 

Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: 

 

“É só o que a gente faz aqui. Com a quantidade de problemas que nossos 
sistemas dão, tomamos atitudes o tempo todo relacionadas a problemas 
dos segurados. Se não fosse fazer isso praticamente nenhum segurado 
tinha resposta sobre suas demandas”. 

 

 

Mesmo apresentando um quadro de estresse crônico a servidora ainda se 

mostra interessada em cumprir com o seu papel, se colocando no lugar do 

segurado, em oposição ao que se encontra no livro do ministério da saúde que 

refere que Burnout estão especificamente envolvidas atitudes e condutas negativas 
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com relação ao usuário, aos clientes, à organização e ao trabalho (Brasil, 2011, 

p.191-192). 

 

Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: 

 

“Eu até ajudava, mas como não recebo ajuda de ninguém, muito menos da 
chefia, é cada um por si. Aqui ninguém se ajuda, aqui ninguém colabora. 
Cada um que se vier”. 

 

 

Em mais esta fala a servidora mostra isolamento, distanciamento. Maslach 

(2005) pontua sobre essa situação entendendo que certos aspectos da síndrome 

estão presentes em qualquer contexto assumindo, por vezes, contornos específicos 

determinados pelas particularidades no ambiente de trabalho. 

 

 

A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: 

 

“AH! São terríveis, são tantos e de tão baixo calão que não posso dizer aqui 
nesta entrevista, mas são os piores. E, como somos a linha de frente, tudo o 
que eles pensam de ruim do servidor, do INSS ou do governo eles jogam na 
nossa cara como se fôssemos os culpados”. 

 

 

A falta de harmonia retratada pela resposta da servidora, no contrato 

psicológico, relacionado aos processos de troca interpessoal e organizacional 

prejudicam essas relações, desgastam o contato do profissional com seu cliente 

(Tamayo & Troccoli, 2009). 

 

O relacionamento pessoal com os segurados: 

 

“Não gosto muito de ter contato com eles não. Se sentem muito íntimos, 
querem se aproximar achando que terão alguma vantagem. E sempre tive 
esta opinião que no serviço público temos que ter uma certa distância 
daqueles que nós atendemos”. 
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O estresse crônico já evidenciado no caso da servidora reflete em um total 

distanciamento dos segurados, que desemboca em um atendimento aquém do que 

deve ser feito pelos servidores e que o cidadão merece. Ao INSS resta atentar para 

o fato, buscando realizar uma ação pró-ativa, tendo por base o ensinamento de 

Lautert (2001), que diz que a primeira medida para evitar a síndrome é conhecer 

suas manifestações. 

 

O relacionamento com os colegas: 

 

“Não tenho relacionamento com colegas. Só aqui na agência e de forma 
profissional. Saí aqui não tenho qualquer contato e nem quero ter. Tenho 
um alívio grande quando registro meu ponto e finalizo meu dia. Saber que 
não vou ver mais nenhum “colega” me deixa menos triste. Na sexta feira a 
sensação de alívio aumenta e nas férias fica muito maior. Só quero ir 
embora do local de trabalho o mais rápido que puder”. 

 

 

Um péssimo relacionamento com os colegas aumenta o estresse laboral da 

servidora. É fundamental que a instituição entenda que melhorar as condições de 

trabalho é urgente e fundamental. Dividir as dificuldades com companheiros e 

supervisores auxilia o profissional e é um importante fator de proteção (Palazzo, 

Carlotto & Aerts, 2012). 

 

O contato físico com os segurados e servidores: 

 

“Nenhum, nem com os segurados, nem com os servidores. Não quero 
intimidade, não tenho por que ter esse tipo de contato”.  

 

 

A comunicação com os pares, com a chefia e com a clientela é imprescindível 

para uma boa e harmoniosa convivência no ambiente de trabalho. Para Palazzo, 

Carlotto e Aerts (2012) a exclusão desses grupos, e por conseguinte das decisões e 

a falta de autonomia podem levar o indivíduo a apresentar os sintomas da síndrome. 
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Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: 

 

“Como já disse eu não permito intimidade a ninguém, nem a segurado e 
nem a servidor. Assim eu fico sem personalizar nada, faço o meu 
profissionalmente, sem arranjos. Não dou mole”. 

 

 

Toda a entrevista com esta servidora indicou que ela está apresentando para 

todas as dimensões índices de médio a altos da síndrome. A literatura sobre a 

síndrome mostra que os níveis altos e médios de todas as dimensões, evidenciam o 

comprometimento da qualidade de vida no trabalho. 

 

João é servidor da área meio do INSS. Tem 57 anos e está no instituto há 30 

anos. Antes de entrar para o serviço público, João, que é professor, exercia a vida 

acadêmica, fato que continuou a fazer durante toda a sua vida. Casado, pai de 3 

filhos, relatou que apesar de ter orgulho em ser do INSS não quer que seus filhos 

sigam seu caminho e optem por concursos em outras entidades. Oriundo de família 

humilde, do interior do estado, o servidor explicou que teve uma infância sofrida, 

dividindo pouca comida e espaço com os irmãos e primos que praticamente 

moravam todos juntos. Estudou o tempo todo em escola pública mas sempre se 

sentiu motivado a estudar. Relatou que se lembra da professora do ensino básico 

que viam nele um rapaz de futuro e o incentivavam ao estudo. 

 

1 – Sentimentos em relação ao trabalho 

 

A sensação de enfrentar mais um dia de trabalho: 

 

“Eu gosto de trabalhar, mas queria mudar sabe? Tentei ir para uma APS 
onde se trabalha 30 horas semanais para poder ficar mais tempo com 
minha mãe que está doente, mas não permitiram. Aqui as coisas são 
difíceis, chateia”. 
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O servidor demonstra em sua fala que se recente de alguns métodos 

utilizados pelo INSS, podendo causar distanciamento e perda do sentido do servidor 

com seu trabalho. Segundo Hackman e Oldham (1975) um trabalho que tem sentido 

é importante, útil e legítimo para aquele que o realiza. 

 

A sensação ao final de um dia de trabalho: 

 

“Em parte me realizo porque sei que cumpro com meu dever, mas trabalhar 
40 horas semanais enquanto nas APS se trabalha 30 horas é injusto, 
começo a me desmotivar. Sem falar que somos poucos servidores, estamos 
sobrecarregados. A instituição por diversas vezes unificou o padrão de seis 
horas diárias para todos, e chegou a indicar que voltaria a fazer isso, porém 
não fez”. 

 

 

Entre as condições de trabalho discrepantes está a de que os setores meio do 

INSS trabalham oito horas diárias, e as APS seis horas diárias. Hackman e Oldham 

(1975) entendem que expectativas realísticas em relação ao trabalho também tem 

sido um dos importantes fatores de prevenção de Burnout. 

 

Sentimentos de ser servidor: 

 

“Acho legal, sei que a sociedade tem preconceito, sei que nossa categoria é 
malvista e que a imprensa nos persegue, mas ser servidor me realiza. 
Devido a minha formação eu acredito que sei lidar melhor com as situações 
apresentadas, vejo muitos colegas de trabalho sofrendo muito e sei que 
passam realmente por problemas, contudo eu tenho um pensamento 
diferente em relação ao trabalho, não me desgasto tanto”. 

 

 

O servidor é antigo no setor, onde tem domínio completo das dinâmicas de 

seu trabalho. Maslach e Jackson (1995) entendem que profissionais com mais 

tempo de trabalho possuem maior segurança na realização de tarefas e apresentam 

um maior domínio dos estressores laborais, sendo menos vulneráveis à síndrome. 
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Condições de trabalho: 

 

“As condições realmente deixam a desejar. Não há atualização, 
treinamento, acompanhamento. Somos obrigados a trabalhar sem poder 
acompanhar as mudanças na legislação que são quase diárias. Nossos 
sistemas são cheios de falhas, não há uma manutenção condizente. Não 
atendemos diretamente os segurados, porém não temos o poder que 
precisamos para ajudar as APS que nos solicitam apoio. Temos muita 
responsabilidade e pouco poder”.  

 

 

O trabalho deste servidor é na gerência, portanto sem um dos maiores 

motivos de estresse, que é o corpo a corpo diário com os segurados, ainda que em 

sua resposta podem ser evidenciados diversos outros fatores que o estão 

estressando, dessa forma, de acordo com Benevides-Pereira (2002), quanto maior 

for a responsabilidade e menor a autonomia, maior será a possibilidade de 

desencadeamento de Burnout. 

 

A rotina do trabalho: 

 

“As rotinas são as normais de qualquer empresa, aqui no setor temos partes 
o mês onde temos mais trabalho ou trabalhos específicos. Mas como tenho 
um trabalho burocrático sei bem como funciona e não tenho problema com 
isso”. 

 

 

O servidor indica com sua atitude que a sazonalidade do trabalho e outros 

fatores potencialmente estressantes não estão lhe gerando estresse laboral. Para 

Tamayo e Tróccoli (2009) o modo como a pessoa lida com as circunstâncias 

geradoras de estresse exerce grande influência sobre sua saúde, modulando a 

gravidade do estresse ambulante. 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: 

 

“É muito importante, mas precisa ser mais humano. Vejo que muitos 
colegas não tem mais condições de atender, estão sem saúde, já deram 
sua contribuição, estão estressados. É preciso fazer concurso, chamar 
novos servidores para assumirem o INSS”.  
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O estresse laboral que acomete muitos dos servidores alvo desta pesquisa, 

sendo exatamente este o entendimento de Carlotto e Câmara (2004) que explicam 

que o estresse é o principal fator desencadeante e associado à síndrome. 

 

Percepções sobre o papel do INSS: 

 

“É um papel de retribuir a sociedade, de reconhecer direitos, de devolver a 
população em forma de benefícios previdenciários aquilo que ela necessita, 
pelo menos na teoria é esse o papel, mas, na prática, está longe de ser 
assim. Faço esse papel com satisfação”. 

 

 

O servidor em sua fala apresenta entender bem o seu papel como servidor 

público e vai no mesmo sentido defendido por Lipp (2007) quando fala sobre como a 

profissão e o trabalho irão determinar grande parte de nossas vidas. Portanto, o 

trabalho satisfatório determina prazer, alegria e saúde. 

 

Motivação para continuar como servidor:  

 

“Penso que podemos mudar o INSS, quero lutar por isso até meu último dia 
como servidor desta casa. Tem muita coisa errada, muita coisa ruim aqui, 
mas já foi pior, o INSS era muito mais cheio de problemas quando eu 
entrei”.  

 

 

O pensamento do servidor tem respaldo no que entendem os autores sobre a 

atividade de servidor público, que informam que a profissão implica em um cuidado 

histórico, e que envolve, segundo Balassiano, Tavares e Pimenta (2011) tanto o 

desempenho de técnicas quanto o trato com as emoções e afetos presentes entre 

os profissionais e usuário dos serviços. 

 

Sentimentos em relação ao local onde trabalham:  

 

“Graças a deus trabalho em um setor tranquilo, com gente amiga. Não nos 
sobra tempo para conversar, interagir como amigos, mas no horário do 
almoço ou ao final do expediente batemos um breve papo. Poderíamos 
pensar em levar a sério fazer uma pausa e ginástica laboral, principalmente 
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nas APS onde sabemos que o atendimento transcorre continuamente, em 
ritmo tenso e intenso”. 

 

 

Esse mesmo entendimento do servidor vai na mesma linha de pensamento de 

Dejours (1998), onde o autor esclarece que a estratégia eficaz para minimizar o 

impacto desta relações de poder sobre os profissionais seria a de potencializar 

espaços para a participação destes na tomada de decisão relativa ao seu trabalho. 

 

Mudanças no trabalho como servidor: 

 

“O trabalho e o perfil do servidor mudou, agora somos muitos os formados, 
os que procuraram estudar. Tem os que não quiseram avançar nos estudos 
e terminaram ficando com serviços mais simples. O trabalho está baseado 
nos sistemas da previdência e na legislação, tem que estar sempre se 
atualizando. E se mudou o trabalho, nossos hábitos também precisam 
mudar fora do trabalho. Não tenho vícios e pratico exercício físico 
regularmente”. 

 

 

Uma opção de cuidar da saúde física impacta na manutenção das boas 

condições da saúde mental, o que pode ser verificado nas palavras de Brito e 

Carvalho (2003) ao concluírem que o lazer é um dos aspectos estruturantes da 

saúde mental. 

 

2 – Sentimentos em relação as pessoas 

 

O trabalho direto com os segurados: 

 

“Na área meio não é tão comum lidarmos diretamente com os segurados, 
mas ocorre também. Normalmente chegam muito ansiosos, temerosos, 
prevendo conflito, mas conseguimos atender sem maiores problemas. Nas 
APS, com toda aquela carga, inclusive de doenças, fica muito difícil, aqui é 
menos problemático”. 

 

 

A resposta do entrevistado sugere que a discrepância entre as realidades da 

APS e seu setor na área meio é muito grande, indicando que os servidores que tem 
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conato direto com o atendimento passam por diversos problemas, encontrando 

respaldo no entendimento de Souza (2001) que ensina que as condições de trabalho 

podem causar adoecimento pelas cargas psíquicas geradas por fatores físicos, 

biológicos e organizacionais, além de incidentes no processo de trabalho. 

 

Sentimentos ao lidar com os segurados: 

 

“O sentimento tem que ser profissional. Temos uma legislação a cumprir, 
mas nos cabe tratar a todos com urbanidade e decência. Uns são mais 
fáceis de lidar, mais educados, outros nem tanto, mas buscamos em deus a 
paciência para saber lidar com cada caso”.  

 

 

O profissionalismo é a base das respostas deste servidor, mas ele vai além, 

demonstrando características de humanidade, que o serviço público brasileiro tanto 

precisa e encontra, nas palavras de Resende (2000), um reforço para o seu 

entendimento, ao dizer que para não perder a nossa humanidade e nos tornar 

simplesmente coisa, é necessário refletir sobre a nossa função em uma instituição 

pública. 

 

As demandas do segurado: 

 
“Acredito que o nosso público alvo seja aquela parte da população de baixo 
conhecimento, que precisa se apegar ao que tiver em sua frente. É claro 
que atendemos todo e qualquer cidadão que tenha vínculo conosco, mas a 
maior parte eu quero dizer é feita de gente que nem sabe direito o que pedir 
aqui, as vezes não sabe escrever, são facilmente ludibriados. Precisavam 
de apoio jurídico antes mesmo de vir até o INSS. Mas eu apoio e ajudo no 
que é possível”. 

 

 

Essa maneira de encarar as demandas do segurado, buscando se colocar no 

lugar deles é outro sinal positivo, segundo comenta Maslach (2005) ao interpretar 

que os servidores buscam em seu trabalho oportunidades para usarem suas 

habilidades para pensar e resolver problemas tendo entendimento e conhecimento 

do processo de trabalho como um todo. 
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Motivação com relação aos segurados: 

 

“Essa é minha profissão, e ela tem em seu fundamento lidar com gente, 
com a clientela que em nosso caso chamamos de segurados, ou 
beneficiários ou requerentes. A motivação se dá em poder cumprir o meu 
papel, fazer a minha parte”.  

 

 

Trabalhando em setor administrativo, o servidor não apresenta sintomas da 

síndrome, o que confirma a tese de Lautert (2001) ao comentar que os 

trabalhadores de setores administrativos apresentam maior sentimento de realização 

profissional. 

 

Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: 

 

“Faz parte de nosso papel ajudar a resolver os problemas dos segurados. 
Somos servidores públicos, essa é nossa função. Não nos cabe dar tudo o 
que eles pedem, mas sim ajudar a encontrar um caminho para seus 
problemas ou, ao menos, esclarecer o resultado negativo que por ventura 
venham a ter”.  

 

 

A fala do servidor nos traz um bom entendimento do que deve ser feito 

quando a saúde emocional não está abalada. Balassiano, Tavares e Pimenta (2011) 

esclarecem que a escolha das estratégias de enfrentamento a ser realizada pelos 

sujeitos depende de seu repertório interno e de experiências anteriores, na quais 

estas foram reforçadas. 

 

Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: 

 

“O nosso trabalho aqui nos setores da gerência já prevê este tipo de ajuda, 
esta colaboração com os servidores da APS, estamos aqui sempre dando 
suporte a eles. Procuro conversar com os colegas das agências e fico muito 
apreensivo com os relatos deles, a maioria diz a mesma coisa, que está no 
limite, a beira do esgotamento. Confesso que chego a temer que daqui a 
pouco eu também esteja indo pelo mesmo caminho”. 
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O próprio servidor, conhecedor da realidade laboral das APS demonstra 

entender a situação grave relacionada as condições de trabalho causadoras do 

estresse laboral, que tem respaldo no entendimento de França (1997) quando ele 

diz que o Burnout é uma síndrome característica do meio laboral, que resulta da 

cronificação do estresse ocupacional e produz conseqüências negativas no nível 

individual, profissional, familiar e social. 

 

A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: 

 

“O INSS vive este eterno dilema entre concessão e indeferimento então as 
opiniões se dividem ao sabor do resultado do pleito. Outro fator fundamental 
é que não se faz propagando do INSS, não se divulga seu lado “bom”, ao 
contrário a mídia vive nos demonizando”.  

 

 

O contexto organizacional tão mal gerido pelo INSS é um dos problemas 

chave verificados no desenvolvimento da síndrome. Aliado a isso, deve-se levar em 

consideração o contexto organizacional em que estão inseridos esses profissionais, 

que nem sempre oferece as condições idéias, ou sequer mínimas, para que seja 

realizado um trabalho adequado e de qualidade (Oliveira, 1992). 

 

O relacionamento pessoal com os segurados: 

 

“É pouco, aqui na gerência como já disse, não há tanto contato. Mas 
quando vou visitar as agências procuro me aproximar dos segurados, saber 
suas demandas, tentar ajudar orientando”.  

 

 

A sinalização de que sua atividade não lhe coloca em tanto risco, implicando 

menos problemas de desgaste é um indicador de que Burnout e o clima de 

segurança no ambiente laboral tem correlações (Tamayo & Tróccoli, 2009). 
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O relacionamento com os colegas: 

 

“Tenho contato com muitos colegas, seja daqui da gerência seja das 
agências. Alguns amigos há 30 anos, outros mais novos. Fora do INSS não 
tenho muito contato, mas hoje com os grupos de what zap sempre tenho 
notícia de muitos deles diariamente”.  
 
 

O servidor busca vários meios de interação com seus pares, o que é 

entendimento como correto por Carlotto (2010) que após estudos chegou à 

conclusão que o isolamento social e a falta de senso e comunidade, torna os 

profissionais mais vulneráveis ao Burnout. 

 

O contato físico com os segurados e servidores: 

 

“Adoro abraçar meus colegas, sempre que dou um bom dia procuro abraçar 
meus amigos. Os segurados não tenho muito esta oportunidade, mas 
adoraria abraçar a todos, congratular com todos e melhorar a relação entre 
nossos clientes e colegas servidores”. 

 

 

Em mais este ponto, o servidor, diferente dos demais entrevistados, se opõe 

as características típicas da síndrome, dentro do entendimento de Lautert (2001) 

que faz um relato onde demonstra que a despersonalização é a apatia, ausência de 

autoestima, autoconfiança e sentimento de vazio. 

 

Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: 

 

“Procuro me espiritualizar, estar sempre conectado a deus. As coisas dão 
certo quando mentalizamos deus e fazemos a nossa parte”.  

 

 

As características pessoais do servidor podem induzir que seu esforço 

pessoal faz com ele se mantenha longe dos sintomas da síndrome, porém em 

análises mais aprofundadas vemos que a literatura não vê desta maneira, já que 
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Benevides-Pereira (2002) afirma que as características pessoais não seriam em si 

mesmo desencadeadoras do Burnout. 

 

Maria tem 52 anos é mãe de dois filhos e está no INSS há cerca de 30 anos. 

Começou no INAMPS. Formou-se em direito após já ser servidora pública. Antes de 

ingressar no instituto tinha trabalhado ajudando a mãe costureira, igual faziam suas 

outras três irmãs. Teve infância pobre, com parcos recursos, sempre viviam em 

situação muito simples. A servidora tem cargo de chefia, tendo que trabalhar mais 

de 40 horas semanais e passa mais tempo na APS do que em casa. 

 

Entrevista com a servidora Maria. 

 

1 – Sentimentos em relação ao trabalho 

 
“Eu chego antes das 7 da manhã e já chego trabalhando, quem tem cargo 
de chefia passa a receber um pouco a mais e tem muitas obrigações a 
mais. A sensação de estar entrando na APS e aquela fila já formada na 
porta dá uma dor no coração. Eu entendo o lado das pessoas, a enorme 
demanda não é culpa deles, é da instituição que não renovou e ampliou seu 
quadro de servidores, mas a ansiedade é enorme, eu sei que muitos ali não 
terão seus direitos reconhecidos, outros que vieram do interior e levarão 
horas para serem atendidos, e talvez, alguns que nem sejam atendidos; já 
que se um servidor faltar, nem sempre é possível cobrir a sua ausência e 
temos que remarcar o segurado para outro dia. É um estresse crônico”. 

 

 

A servidora apresenta sintomas da síndrome, indicando estarem associadas 

às condições do trabalho e a função exercida. Maslach (2005) acredita que devam 

ser realizadas intervenções para resolver o Burnout e/ou preveni-lo e recomenda 

focalizar as soluções tanto no trabalhador quanto no local de trabalho. 

 

A sensação ao final de um dia de trabalho: 

 

“Sinto uma angústia enorme, só penso em ir embora. Tem dia que eu saio 
com o coração partido. Vejo servidores chorando, vejo segurados chorando, 
a gente se depara com muitas situações críticas todos os dias e o INSS não 
nos dá qualquer respaldo, o setor de recursos humanos não vem nas APS, 
não nos ampara. É uma angústia extrema”. 
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Sentimentos como angústia e ansiedade são potenciais desencadeadores da 

síndrome, podendo rapidamente evoluir para altos níveis de Burnout. Para Carlotto 

(2010) a síndrome em alto nível, faz com que os profissionais contem as horas para 

o fim do dia de trabalho. 

 

Sentimentos de ser servidor: 

 

“Procuro fazer o melhor como servidora e ainda mais por ter este cargo de 
chefia, mas a sobrecarga aliada a necessidade quantitativa de atendimentos 
nos leva ao erro, e este erro pode virar um problema para o servidor, pois 
se o setor que investiga estes erros entender que a falha é culpa do servidor 
podemos sofrer até um Processo Administrativo (PAD), principalmente se 
concedermos um benefício de forma equivocada. Penso em desistir, 
questiono se estou no lugar certo, na função certa ou se deveria entregar 
tudo”. 

 

 

A baixa realização demonstrada pela servidora é um dos principais sintomas 

da síndrome. Para Carlotto (2010) o que melhor define a baixa realização 

profissional é o questionamento que o trabalhador faz sobre a sua escolha da 

profissão. 

 

Condições de trabalho: 

 

“Aqui é tudo precário. As condições estruturais da APS são péssimas. Os 
sistemas não funcionam direito, as impressoras e computadores são velhos 
e cheios de problema e a empresa (Dataprev) que vinha fazer a 
manutenção agora só quer atender remotamente, ou seja, agora nós temos 
que nos virar como analistas de informática também. Até isso, entre tantas 
outras coisas, sobra para a chefia da agência. As condições são tão 
precárias que abatem a gente de uma forma que não nos sobra energia. 
Não tenho mais ânimo para malhar, engordei muito, minha cabeça parece 
que vai explodir, só penso em ficar no meu quarto, escuro e silencioso”. 

 

 

As condições de trabalho, na opinião da servidora, precárias, deixam a 

trabalhadora insatisfeita e apontam para um potencial estressor. A insatisfação com 

o ambiente físico, com a função exercida, com a falta de participação nas tomadas 
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de decisão e com a supervisão eleva o entendimento de desgaste emocional 

(Maslach, 2005). 

 

A rotina do trabalho: 

 

“Ficamos aqui atendendo, por exemplo, no auxílio doença chegam muitas 
pessoas bastante doentes, e pelo tipo de benefício, são pessoas que voltam 
sempre aqui. Até que uma hora chega a notícia que morreu. A gente passa 
a conviver com as pessoas e frequentemente chega a notícia das mortes de 
vários segurados. E para piorar em menos de um mês dois servidores aqui 
da gerência morreram. Isso acaba com qualquer um. Dá vontade de sair 
gritando, não tem como imaginar que a nossa gerência ou direção não 
saibam disso, e porque não fazem nada? Porque ninguém chega aqui para 
nos dar um apoio psicológico e moral?”. 

 

 

Lidar com situações limite é um dos maiores fatores que levam os 

trabalhadores a desenvolverem a síndrome. Tal fator, mediante o relato feito, 

desvalorizam o servidor, que, ao passar por longos períodos expostos a tal situação, 

podem vir a desenvolver os sintomas do Burnout (Carlotto, 2010). 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: 

 

“Trabalhar no INSS é uma experiência única e forte. Estou cansada, muito 
cansada, faz anos que estou assim, porque aqui só trabalhamos em 
situações de conflito, com problemas. Os segurados já chegam estressados 
e descontam suas frustrações em nós. A falta de servidores, seja porque 
muitos se aposentaram ou porque muitos que estão na ativa estão doentes 
dividindo com a gente este fardo faz com que o chefe e os servidores 
comprometidos tenham que fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso 
estressa, trabalhar no INSS significa trabalhar estressado, muito 
estressado”. 

 

 

Os relatos e percepções da servidora apontam para altos níveis de estresse 

ocupacional, apontando para o desenvolvimento da síndrome, merecendo atenção 

por parte da instituição. Para Maslach (2005) nos últimos anos o nível de desgaste 

físico e emocional dos trabalhadores tem atingido elevadas proporções.  
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Percepções sobre o papel do INSS: 

 

“Me impacta muito ao tomar conhecimento da missão institucional verificar 
que a missão é de proteger o trabalhador e sua família, mas falando sério, é 
isso que ocorre? Basta fazer uma pesquisa com os segurados na porta das 
APS Brasil afora e veremos se o papel do INSS está de acordo com o que 
preconiza a missão institucional”. 

 

 

A servidora compreende a missão institucional e identifica que não corre seu 

cumprimento e pior, a população, segundo sua opinião, não percebe que o INSS os 

trata da forma que deveria. Com a instalação deste quadro muitas conseqüências 

desastrosas podem surgir para o profissional de saúde, o local de trabalho, e até 

para os clientes. Carlotto (2010) comenta que os trabalhadores quando submetidos 

de forma prolongada aos fatores estressantes poderão ser acometidos infarto, AVC, 

e outros males, podendo evoluir, em alguns casos mais dramáticos, para a morte. 

 

Motivação para continuar como servidor:  

 

“Como profissional que sou o grande motivo mesmo é meu sustento, não 
vou negar. E enquanto tiver recebendo para trabalhar vou procurar fazer o 
meu melhor. Mas é terrível, demitiram os telefonistas, os vigilantes noturnos, 
os ascensoristas. Tudo isso aumentou ainda mais a responsabilidade, a 
insegurança, o retrabalho. Fica a cada dia mais difícil ser servidor e estar 
motivada para continuar de cabeça erguida. Me sinto fracassada”. 

 

 

O desgaste, a sensação de estar falhando, levam ao estresse. Carlotto (2010) 

comenta que o desgaste causado pelo estresse pode levar o indivíduo ao estado de 

Burnout. 

 

Sentimentos em relação ao local onde trabalham:  

 

“Tenho um sentimento de pessimismo, de que as coisas são horríveis e 
tendem a piorar. Não sinto que temos mais amizade, não fazemos mais 
festa, não comemoramos mais o aniversário dos colegas. Não há mais 
clima pra essas coisas. Sinto que estamos deixando de ser humanos aqui 
na APS. Tenho também a sensação de cansaço e tristeza, uma tristeza 
grande, chega a dar dor de cabeça algumas vezes. Depois piorou com 
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muita queimação no estômago, até dores aqui no peito, uma fadiga 
também. O INSS parece uma empresa particular em seus piores termos, só 
pensa em resultados numéricos. Desumanizou o atendimento”. 

 

 

Nos relatos dos servidores, em especial nesta resposta percebe-se a 

decepção e o desânimo dos trabalhadores da instituição na localidade pesquisada. 

Segundo Codo (2002) quando a organização do trabalho se estrutura de forma 

rígida, valorizando somente o aspecto econômico, o resultado será um desajuste, 

uma incompatibilização entre o trabalhador e o processo de trabalho. 

 

Mudanças no trabalho como servidor: 

 

“Sou formada em direito, e o que ocorre hoje é a judicialização do INSS, 
temos uma rotina de trabalho legalista, o que não ocorria antes. Não sei 
como os servidores que não são da área do direito conseguem trabalhar. 
Temos diversas normais legais que precisam ser cumpridas e que são 
atualizadas diariamente. Hoje é um trabalho altamente especializado e 
profissional, porém realizados em condições fundamentalmente amadoras”. 

 

 

Apesar do preparo intelectual as palavras da servidora induzem ao 

entendimento de um lado emocional já abalado. Gil (2010) entende que a auto-

estima flutuante entre a baixa e a elevada, tornam as pessoas mais suscetíveis ao 

surgimento do Burnout. 

 

2 – Sentimentos em relação as pessoas 

 

O trabalho direto com os segurados: 

 

“Entendo perfeitamente a ansiedade dos segurados, mas este estilo do 
INSS, onde todo mundo entra gritando, intimidando os servidores, cheios de 
razão mesmo sem ter, é algo que não vejo em outros locais. É como se aqui 
os trabalhadores fossem tratados como vagabundos pelos clientes e até 
mesmo por nossa empresa”. 
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O desgaste em alto grau causado por tantos conflitos sabota a autoestima 

dos servidores, lhes abrindo o caminho para a síndrome. O desgaste se reflete 

também nas relações familiares (separação, maus tratos) e no trabalho, 

determinando diminuição importante do rendimento e aumento do absenteísmo 

(Mendes, 1999). 

 

Sentimentos ao lidar com os segurados: 

 

“Nossa, o sentimento varia muito. Depende do dia, da pessoa, da situação. 
Vivemos um turbilhão de sentimentos. Vai do amor ao ódio, da decepção a 
compadecimento. Não queria sentir raiva de ninguém, não saio de casa 
pensando que hoje em vou brigar com alguém, mas temos um trabalho de 
muita responsabilidade. Se formos enganados podemos sofrer punição, se 
dermos uma notícia ruim podem nos querer agredir. É difícil”. 

 

 

A servidora apresenta vários sentimentos, como aflição, apreensão e ódio. A 

soma desses sentimentos com a série de atributos que se espera de um servidor do 

INSS gera um estresse ocupacional muito grande. Portanto, em uma profissão que 

exige um olhar holístico e empático, a síndrome de Burnout torna-se um grave 

problema de saúde pública (Carlotto, 2010). 

 

As demandas do segurado: 

 

“Eles querem todo tipo de coisa, chegam aqui querendo saber onde é que 
entrega leite, aonde pega informações sobre IPTU, querem segunda via de 
carteira do trabalho, etc. Sobre o atendimento específico nosso, as vezes 
querem tirar dúvidas, as vezes querem um benefício sem nunca terem 
contribuído. São muitas as demandas, cada dia tem uma novidade. 
Exaurem qualquer um”. 

 

 

A sensação de exaustão da servidora aponta para a síndrome, e mais uma 

vez as palavras de Carlotto reforçam esta tese. O profissional afetado pela síndrome 

sente-se exausto, frequentemente está doente, sofre de insônia, úlcera, dor de 

cabeça, problemas relacionados à pressão sanguínea, tensão muscular e fadiga 

crônica (Carlotto, 2010). 
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Motivação com relação aos segurados: 

 

“Confesso que não tenho muita motivação mais não, já tive mas não tenho 
mais. É muito problema, é muita agressão que a gente sofre todo dia que 
não tenho mais ânimo”. 

 

 

Os sentimentos negativos, que distanciam o servidor do lado humano, 

tornando o conato deste com o segurado cada dia mais frio. Segundo Carlotto 

(2010) a despersonalização é entendida como a insensibilidade do indivíduo frente 

ao trabalho e, por fim a realização profissional. 

 

Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: 

 

“Como servidora e como tenho cargo de chefia é só o que eu faço. São 
tantos os problemas que nem sei por onde começar. Busco resolver tudo da 
melhor forma, mas não tem como evitar as confusões, tem gente que não 
aceita um não, mas fazer o que se a legislação não permite? Se a pessoa 
não tem direito ao benefício? Conceder indevidamente? E parece que por 
ser mulher a agressividade é maior”. 

 

 

O pensamento da servidora é que a questão de gênero pior ainda mais o seu 

relacionamento com os segurados e também agrava o seu desgaste profissional. 

Nas palavras de Codo (2002) este pensamento encontra um endosso, já que o autor 

explica que parece haver uma predominância do transtorno nas mulheres, 

possivelmente devido à dupla jornada de trabalho, ao realizar no decorrer do mesmo 

dia as atividades profissionais e o trabalho familiar.  

 

Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: 

 

“Posso garantir que são poucos os colegas que ajudam, que se colocam no 
lugar dos outros. Os chefes terminam ficando com uma sobrecarga ainda 
maior porque com essa falta de colaboração sobra para nós da chefia fazer 
o trabalho que está parado, tirar as dúvidas dos colegas e agir para 
proporcionar as soluções. Não há solidariedade e afetividade. Cada um que 



 

176 

 

busque se proteger uns dos outros e todos em relação à instituição, que tem 
muito pouca pressa para nos ajudar e muita velocidade para nos implicar 
em algum processo administrativo e nos punir rapidamente”.  

 

 

A sintomatologia apresentada reforça a hipótese levantada por este estudo 

que, ao analisar estas respostas, também tem por reforço outros estudos já 

realizados nesta área. De forma semelhante Mendes (1999), ao realizar correlações 

sobre Burnout e sintomatologia depressiva em um grupo de funcionários públicos 

brasileiros, chegou a resultados parecidos corroborando o resultado dessa pesquisa. 

 

A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: 

 

“Ouço de tudo aqui, por incrível que pareça chegam elogios também até 
quando a pessoa não consegue o que quer. Talvez seja porque eles 
começaram a ver que o problema maior aqui é estrutural e legal do que de 
pessoal. Mas a maioria são de opiniões ruins, chegam a nos hostilizar, a 
falar mal”.  

 

 

A situação psíquica da servidora mostra-se abalada. A síndrome de Burnout é 

uma conseqüência gerada ao sistema psíquico do trabalhador, que corresponde à 

uma resposta às situações de estresse em virtude das relações intensas de trabalho 

com os profissionais (Jodas & Haddad, 2009). 

 

O relacionamento pessoal com os segurados: 

 
“Estou na mesma agência faz muitos anos, tem segurados que vem aqui 
com frequência, seja para renovar seus benefícios, seja para realizar algum 
serviço, é como se esses já fossem amigos. Mas tem aqueles que vem uma 
vez, e aí depende de como se deu sua relação conosco. No geral, vivemos 
uma relação de amor e ódio”. 

 

 

Dando sequência ao conflito relatado na resposta anterior a servidora explicita 

seus tormentos psíquicos. Jodas e Haddad (2009) esclarecem que ao se deparar 

com situações estressantes o indivíduo buscará se utilizar de mecanismos 

psicológicos para reduzir o impacto dos estressores e assim, retornar ao equilíbrio. 
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O relacionamento com os colegas: 

 

“A mesma coisa que serviu para os segurados, ou seja uma relação de 
amor e ódio também serve para os servidores. Tem uns que tenho como 
irmãos, outro apenas aturo dentro do ambiente de trabalho. Quero bem a 
todos, mas não dá para conviver com todos fora daqui e nem ter maiores 
aproximações que não as profissionais”.  

 

 

Sentimentos díspares, as vezes exacerbados, contraditórios, podem induzir 

que a servidora esteja nos degraus iniciais da síndrome. Dependendo das 

características em que esta pessoa se encontre, o grau e as manifestações são 

diferentes (Trigo, 2010).  

 

O contato físico com os segurados e servidores: 

 

“Não tenho nenhum contato físico com os segurados, não acharia legal, 
com os servidores mais próximos sim, quando a sai daqui a vai para algum 
bar a gente fica muito próximo, mas não são com todos”. 

 

 

O distanciamento é evidente no perfil da servidora e se explicita nesta 

resposta. Mendes (1999) aponta que as pesquisas indicam que o gênero feminino 

apresenta maior grau de estresse ocupacional, tendo como fator desencadeante o 

relacionamento com clientes e colegas. 

 

Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: 

 

“É difícil ter alguma estratégia na pele do gestor. A bomba sobre sempre pra 
nós. Qualquer conflito entre o servidor e o segurado sobra pra mim, 
qualquer conflito ente servidores sobra pra mim, enfim, é difícil. Sem uma 
equipe motivada, sem uma estrutura adequada e sem condições de 
trabalho não há muito que fazer não”. 
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O relato apresentando traços dramáticos da servidora mostra a urgência em 

que o INSS busque resolver os problemas de suas condições de trabalho, conforme 

rege a nossa carta magna. Um fator importante é a intervenção organizacional, pois 

é dever do empregador, previsto no artigo 170 da constituição da República 

Federativa do Brasil, zelar para que haja um ambiente de trabalho sadio e respeitar 

o trabalhador na condição de pessoa humana (Brasil, 1988). 

 

Ana é Assistente Social, tem 32 anos, já foi casada e tem um filho. Formou-se 

com 26 anos e seguiu direto estudando até que passou no concurso de 2009. 

Praticamente esta é sua primeira experiência laboral. A servidora trabalha com 

reabilitação profissional dentro de uma APS, um setor que tem um perfil 

multiprofissional pois tem também a presença de um psicólogo e dos médicos 

peritos. 

 

Entrevista com a servidora Ana. 

 

1 – Sentimentos em relação ao trabalho 

 

A sensação de enfrentar mais um dia de trabalho: 

 

“É a minha profissão, é para isso que fui formada. Mas tem muita coisa no 
INSS que desanima, que dá impressão que é feito para não funcionar. Sinto 
que posso não dar conta de tudo, os processos vão acumulando”. 

 

 

Segundo vários estudos de Benevides-Pereira (2002) relacionadas ao 

Burnout e estresse no trabalho foram publicadas, resultando em evidências que 

sugerem que a visão negativa da eficiência no trabalho e baixos níveis de 

satisfação, estão associados com altos níveis de estresse e/ou Burnout. 

 

A sensação ao final de um dia de trabalho: 

 

“Cansaço, desânimo, preocupação. Processos se acumulam, decisões 
importantes ficam a espera da boa vontade de outros servidores. Ficamos 
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de mãos atadas. É muita cobrança da instituição e dos segurados e pouca 
estrutura”. 

 

 

De acordo com Ribeiro (2015), existem diversas condições que podem 

originar o estresse ocupacional nos profissionais, tais como o excesso ou a 

escassez de trabalho ou o excesso ou o déficit de responsabilidades. 

 

Sentimentos de ser servidor: 

 

“O que era para ser um orgulho, é um temor. Ser servidor é estar na linha 
de frente de uma empresa que se move lentamente, em que os recursos se 
esvaem em muitas coisas obscuras, em que o povo espera demais de você 
e que você pode fazer pouco. Não me sinto feliz sendo servidora, pensei 
que seria diferente, me diziam que era o máximo ser servidora. Nem o 
dinheiro compensa. Já foi muito bom, mas não é mais”. 

 

 

Benevides-Pereira (2002) menciona que o número insuficiente de pessoal, a 

falta de reconhecimento profissional e a sobrecarga de trabalho são alguns dos 

principais estressores do profissional. 

 

Condições de trabalho: 

 

“Na aparência é muito bom, tem uma maquiagem nas coisas aqui. 
Computadores novos mas que não agüentam tantos sistemas, e vivem 
dando conflito e caindo, não há um local adequado, não tem segurança 
adequada, não tem um estudo desta agência para ver um modelo de 
atendimento ao mesmo tempo mais humano e mais condizente com o que o 
profissional precisa”. 

 

 

As condições descritas pela Assistente social são bem precárias, sobre isso 

Benevides-Pereira (2002) menciona que os profissionais que vivenciam condições 

inadequadas para o trabalho, em termos físicos e materiais, como os expostos pela 

servidora tem mais facilidade em desenvolver a síndrome. 
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A rotina do trabalho: 

 

“Tem um lado lindo, que é dar o retorno à população que trabalha e faz jus 
aos benefícios e aos atendimentos, mas eu comento aqui que o sentimento 
é muitas vezes o de enxugar gelo. Tem coisas que dá um desespero, que 
podia ser resolvida em um dia e leva meses. Muita burocracia, muita má 
vontade de colegas e principalmente dos ditos “gestores daqui da GEXNAT. 
Isso estressa a gente”. 

 

 

O estresse explicitado nas palavras da servidora encontram reforço no 

entendimento de Carlotto (2010) que entende que a síndrome é um acontecimento 

psicossocial, um tipo de estresse de atitude constante ligado a situações no 

ambiente de trabalho. 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: 

 

“O trabalho que eu faço é profissional, eu só não, todos os daqui do setor de 
reabilitação, mas que devido as condições que te falei parecem ter sido 
feitos por amadores. O INSS não nos treina, não no orienta, na verdade 
parece que nos desorienta. Tem umas pessoas apegadas a uns cargos por 
aí que são de uma falta de capacidade que vou te contar viu, deus me livre. 
A minha impressão é péssima, é que não devia ser assim, mas é. Muito 
ruim”. 

 

 

A servidora, uma profissional formada, sabedora de suas capacidades se 

mostra decepcionada com o que encontra em seu trabalho. Na opinião de 

Benevides-Pereira (2002) pessoas com níveis educacionais mais elevados estão 

mais predispostos a síndrome de Burnout, para a autora, as pessoas com mais 

perspectivas profissionais agregam maiores responsabilidades.  

 

Percepções sobre o papel do INSS: 

 

“Um instituição perdida. Eu penso, meu deus, será que o INSS realmente 
sabe o que está fazendo? Isso é sério? Será que o INSS está querendo se 
acabar ou acabar com a vida das pessoas? Não pode ser normal certos 
padrões de comportamento adotados pelo governo e que impactam no 

atendimento do INSS”. 
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Os sentimentos como decepção e incredulidade colocam um peso muito 

grande na fala e pode-se inferir que na vida laboral da servidora. Tudo isso pode 

levar a trabalhadora à insatisfação, desestímulo e à falta de perspectiva de 

crescimento, chegando inclusive a desenvolver a síndrome. 

 

Motivação para continuar como servidor:  

 

“A motivação é acreditar muito no papel da assistente social, da causa 
social.é de ter esperança que o governo uma hora vai perceber que cuidar 
das pessoas de maneira mais digna é algo correto, honrado e que, esse 
sim, é nosso papel”. 

 

Para Bergamini (2013) a motivação pode ser considerada como o conjunto de 

fatores que determina o comportamento de uma pessoa. 

 

Sentimentos em relação ao local onde trabalham:  

 

“A gente da reabilitação sempre visita outras APS. Eu vejo que todas aqui 
da GEXNAT são na mesma linha, tem mais ou menos os mesmos 
problemas, as mesmas aflições. Todas se nivelam por baixo, reclamam das 
mesmas coisas. De um teto que pode desabar, a um café nojento que 
mandam prá cá. Falta valorizar o servidor dos mínimos aos máximos 
detalhes”. 

 

 

A fala da Assistente Social denota uma crise com seu trabalho. Para Maslach 

(2005) o Burnout é considerado com que uma crise de relação com o trabalho. 

 

Mudanças no trabalho como servidor: 

 

“As assistentes mais antigas nos cotam que tem processos que melhoraram 
muito e outros que pioraram. A cobrança de horário de atendimento, essa 
agenda sempre cheia e fria, associada as questões burocráticas e de outras 
ordens de que te falei são a causa de nosso estresse diário na atualidade. 
Não há mudanças para melhor, nos últimos nos foram mais e mais 
cobranças e atribuições. Espero e quero acreditar que alguém vai perceber 
que isso não é correto, que as mudanças oram para piorar. Não é possível 
que não estejam vendo isso. Esse seu estudo mesmo, poderia servir para 
que eles percebessem isso.”. 
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E servidora demonstra preocupação com as condições piores de trabalho e 

percebe que estudar uma forma de encarar esta realidade pode ser o melhor 

caminho e encontra nas palavras de Benevides-Pereira (2002) um melhor 

embasamento teórico para isso, quando a autora comenta que “A medida que a 

sociedade passa a entender e valorizar a relevância de propiciar melhores 

condições laborais, também começam a brotar investigações que possam embasar 

as modificações necessárias para que tais condições se instalem. 

 

2 – Sentimentos em relação as pessoas 

 

O trabalho direto com os segurados: 

 

“São a razão de estarmos aqui, de existirmos. Na minha área não tem muito 
problema, mas sei que a relação com os médicos é complicada. Não faço 
juízo de valor. Conosco, com as assistentes sociais, não tem maiores 
problemas. Gosto de atender a todos”. 

 

 

Chama atenção a consciência da servidora para seu papel de relevante 

importância para a sociedade, indo na mesma direção do que entendem Maslach e 

Jackson (1995) ao dizerem que o servidor encara uma grande pressão da sociedade 

para tentar amenizar dificuldades sociais. 

 

Sentimentos ao lidar com os segurados: 

 

“Tenho um sentimento bom em relação a maioria deles, mas em alguns 
casos fico com remorso. É muita demora em darmos resposta, ninguém 
merece isso. Só em pouquíssimos casos é que verificamos alguma 
simulação, um segurado ou outro querendo continuar de benefício mesmo 
estando em condições de voltar ao trabalho”. 

 

 

As condições de trabalho, que impactam não só os servidores como também 

os segurados tem causado desconforto no dia a dia laboral da trabalhadora. 

Benevides-Pereira (2002) menciona que o cenário atual é de esvaziamento do bem 

estar social, havendo intensificação do processo de precarização do trabalho. 
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As demandas do segurado: 

 

“Eles querem o retorno, apenas isso. Claro, muitos deles não tem todas as 
informações que deveriam ter. Alguns tem pouca escolaridade e perguntam 
muito, tem dúvidas das mais diversas. Tem muita desconfiança também”. 

 

 

A atuação comprometida com o trabalho da servidora merece atenção, e tem 

em Carlotto (2010) a mesma linha de raciocínio, ao afirmar que estes profissionais 

precisam de investimento e estudos sobre suas condições de trabalho, onde se 

dêem mais destaque aos seus objetivos de trabalho, que é proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ao trabalhador. 

 

Motivação com relação aos segurados: 

 

“Me motiva exercer a minha atividade da melhor forma, me motiva contribuir 
com a sociedade, exercendo com honradez, dignidade e urbanidade. Mas 
me desmotiva muito ter que fazer o trabalho dos outros, ter que mentir para 
as pessoas, ter usar de subterfúgios para dar as respostas mais 
estapafúrdias aos nossos clientes”. 

 

 

Segundo Lautert (2001) O fato da relação entre o profissional e o seu cliente 

ser desigual e desnivelada, ajuda a explica a exaustão emocional a que o 

profissional fica sujeito. 

 

Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: 

 

“Faço todo o possível para resolver, ajudar. Faço agendamento, ligo prá 
empresa, falo com advogado, faço até onde para fazer. As vezes alguns 
colegas até ficam chateados comigo porque acham que eu me meto demais 
ou que eu quero fazer o papel de outro servidor. Mas minha consciência 
manda ajudar e se a legislação não disser o contrário eu faço”. 
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A servidora relata condições de trabalho muito aquém do que deveriam ser 

encontradas no âmbito do INSS, mas busca se superar, tentando suprir as falhas da 

empresa, mostrado idealismo, mas o que seria bom, nas palavras de Benevides-

Pereira (2002) é o contrário, pois segundo a autora as pessoas idealistas em geral 

se entusiasmam com seu trabalho e, no contato com o mundo laboral em condições 

precárias, mudam seu modo de ser e por isso acabam apresentando transtornos 

que interferem em nível pessoal, social e institucional. 

 

Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: 

 

“Também busco ajudar, a minha formação é toda no sentido de ajuda. Não 
poderia agir diferente com meus colegas. É tranqüilo, busco ser assim com 
todos”.  

 

 

A relatada relação de crise com o trabalho não se torna crise com os colegas 

ou clientes Maslach (2005). O autor esclarece ainda que, em alguns casos pode 

acontecer. 

 

A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: 

 

“Fazemos entrevistas e bate papo com os segurados. Eles tem muitas 
queixas de diversos servidores, chegam a dizer que vão tomar atitudes mais 
drásticas e procuramos conversar para que desistam da idéia, mas de certa 
forma entendo eles. É preciso ser humano, é preciso olhar nos olhos deles, 
se colocar no lugar deles.”.  

 

 

A Assistente Social faz uso de seu conhecimento profissional para tentar 

humanizar mais os procedimentos no seu local de trabalho, como bem pregam 

(Codo & Vazquez-Menezes, 2002) ao afirmarem que o endurecimento afetivo ao 

acometer os trabalhadores faz com que eles passem a ser vistos como desumanos 

e podem acarretar nestes profissionais sintomas como descomprometimento com os 
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resultados, conduta voltada para si mesmo, alienação, ansiedade, irritabilidade e 

desmotivação. 

 

 

O relacionamento pessoal com os segurados: 

 
“Muito bom, sincero. Tenho uns casos que são antigos, outros que foram 
reabilitados e que as vezes retornam aqui só para dar um alô prá gente. A 
maioria deles ficam gratos, mas sempre tem os que não gostam dos 
servidores de jeito nenhum, fazer o que né?”. 

 

 

O conjunto de demandas associado a outros fatores de precarização do 

trabalho tão comuns nas falas da trabalhadora vão na mesma linha do que pregam 

(Codo & Vazquez-Menezes, 2002), que entende que o conjunto de demandas atinge 

diretamente não só seu desempenho, mas principalmente sua saúde. 

 

O relacionamento com os colegas: 

 

“Bom demais, especialmente com os colegas assistentes sociais de toda a 
região e com os psicólogos. Com os médicos é mais na base do amor e 
ódio. Com o pessoal do administrativo boa parte temos também bom 
relacionamento, graças ao bom deus que é assim, uma maneira 
colaborativa de trabalhar”.  

 

 

Muitos autores, dentro os quais destacamos Maslach (2005) entendem que a 

colaboração é a melhor forma de implantar a gestão de conflitos. 

 

O contato físico com os segurados e servidores: 

 

“Prefiro não tocar muito nos segurados para evitar qualquer problema ou 
mal entendido, com os servidores nos abraçamos, rimos juntos, fazemos 
uma boa parceria”. 
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Neste ponto a servidora aparenta estar longe dos sintomas estudados da 

síndrome. A proposta dela de estar perto de todos encontra em Benevides-Pereira 

(2002) o mesmo entendimento, quando a autora comenta que o trabalhador se sente 

muitas vezes só e quando isso acontece ele não é compreendido pelos demais. 

 

Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: 

 

“Ser sincera com todos, não bater de frente com ninguém. Cobrar dos 
gestores do INSS melhores condições de trabalho, eles tem obrigação de 
nos darem condições para trabalhar. Esses se quiserem ficar chateados 
que fiquem, sou profissional e faço questão de dividir as coisas, se não 
entenderem eu não me preocupo”. 

 

 

A servidora mostra entender seu papel e demonstra desconforto em relação a 

certas atitudes dos seus gestores. O que preocupa é que nas respostas da servidora 

sempre se pode notar este desgaste em relação aos gestores ou as condições de 

trabalho. Maslach (2005) fala exatamente sobre esse ponto ao relatar que o 

desenvolvimento da síndrome é lento e raramente agudo e seu início é marcado por 

uma sensação física ou mental de mal-estar e pela presença de um excessivo e 

prolongado nível de tensão. 

 

Marcos é servidor a cerca de 33 anos, e tem mais de 50 de idade (preferiu 

não informar a idade correta), estava afastado a mais de 6 meses no momento da 

entrevista, mas contabiliza mais de 2 anos de afastamentos por diversos problemas 

de saúde, que por questões éticas não vamos detalhar. Tem 3 filhos, de dois 

casamentos diferentes. Marcos iniciou dois cursos superiores, mas não terminou. 

Sente que sua saúde está se deteriorando no INSS e teme não chegar o dia de sua 

aposentadoria, pois acredita que pode morrer a qualquer hora. 

 

 

 

 



 

187 

 

Entrevista com o servidor Marcos. 

 

1 – Sentimentos em relação ao trabalho 

 

A sensação de enfrentar mais um dia de trabalho: 

 

“É a morte para mim, morro a cada dia que tenho que passar na APS 
enfrentando todas aquelas situações desastrosas”. 

 

Benevides-Pereira (2002) afirma que o Burnout se dá em uma tentativa de 

enfrentamento ao estresse, sendo encarada como uma reação ao estresse crônico e 

devido à exaustão que sentem ao perceber que nada mais podem oferecer. 

 

A sensação ao final de um dia de trabalho: 

 

“É uma barbaridade o que passamos aqui e ninguém faz nada. Tenho a 
sensação de que vou morrer no meio de um atendimento. Peço socorro a 
vocês do comando do INSS, nos salvem desse inferno!”. 

 

 

Os sentimentos deste servidor sugerem que o mesmo já está com altos níveis 

de estresse e até mesmo o Burnout. Nas palavras de Benevides-Pereira (2002), o 

Burnout é um processo que se dá em resposta a cronificação do estresse 

ocupacional, trazendo consigo conseqüências negativas em nível individual, 

profissional, familiar e social. 

 

 Sentimentos de ser servidor: 

 

“Somos uns infelizes isso sim. Ser servidor do INSS é ser um servidor de 
décima categoria, um ninguém. Sinto que aqui não faço nada que preste”. 

 

 

O trabalhador se vê sem qualidade. A impressão obtida com sua resposta é 

que seu modo de trabalhar não agrega em nada a sua instituição. Para Maslach 
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(2005) a queda na qualidade e na quantidade de trabalho produzido é o resultado 

profissional do desgaste. 

 

Condições de trabalho: 

 

“Queriam que os engravatados viessem passar uns dias na APS. No calor, 
na violência, no assédio, na pressão. Condições de trabalho? Isso é uma 
tortura”. 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1995, apud Almeida, 2012), o 

Burnout, por meio da síndrome do esgotamento, produz manifestações físicas, 

emocionais e mentais. O esgotamento emocional pode ser associado a sentimentos 

de depressão, de desesperança, agravamento das tensões e de conflitos e de 

estados emocionais negativos. 

 

A rotina do trabalho: 

 

“É uma rotina de morte lenta, de depreciação, de desumanidade. Um horror 
em forma de trabalho. Quem trabalha em APS faz estágio no inferno”. 

 

 

A análise do discurso do servidor volta a indicar um alto grau de Burnout, 

onde a (OMS, 1995, apud Almeida, 2012) faz novo alerta, ao esclarecer que o 

esgotamento mental pode implicar sentimento de estar insatisfeito e de atitudes 

negativas a respeito de si mesmo, de seu trabalho e da vida em geral. 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: 

 

“Aqui não há nada ou quase nada a ser elogiado. Tem os apadrinhamentos, 
tem os que só fazem enrolar. A minha impressão é que aqui se você não 
tiver com a turma de cima você vai pagar todos os seus pecados, vai pagar 
com a sua vida como eu estou pagando. Tem horas que eu só queria 
abandonar essa porcaria”. 
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O servidor apresenta uma imensa desmotivação e sentimento de 

desvalorização. Segundo Benevides-Pereira (2002) o sentimento de insuficiência, 

fracasso profissional, desmotivação e baixa autoestima no trabalho pode levar o 

profissional a apresentar ímpetos de abandonar o emprego. 

 

Percepções sobre o papel do INSS: 

 
“O INSS é um faz de conta. Aqui se faz de conta que se atende a população 
como ele merece, mas é mentira, se faz de conta que tem um plano de 
ação mas é mentira, se faz de conta que tem um setor de saúde do 
trabalhador mas é mentira, se faz de conta que tem gestores, mas essa é 
maior mentira. São uns enganadores”. 

 

 

O servidor não confia em mais nada e em mais ninguém, já não tem mais 

qualquer ligação profissional ou emotiva com a empresa na qual trabalha. 

Emocionalmente já não faz parte de nada daquilo. Um trabalho de qualidade requer 

tempo e esforço, compromisso e criatividade, mas o indivíduo desgastado já não 

está disposto a oferecer isso espontaneamente (Maslach, 2005). 

 

Motivação para continuar como servidor:  

 

“Nenhuma, nada. Só me motiva saber que a cada dia é um dia a menos 
nesse inferno, nessa tortura.”. 

 

 

O servidor resume, de maneira dramática, em uma frase, diversos fatores que 

ao longo de seu discurso ficaram mais bem evidenciados. No que toca a esses 

fatores associados à síndrome, eles podem de ordem diversa já que o Burnout 

resulta da confluência de fatores situacionais que englobam as características da 

profissão e as características de âmbito organizacional além dos fatores individuais 

tais como as características demográficas de personalidade (Carlotto, 2010). 
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Sentimentos em relação ao local onde trabalham:  

 

“Sentimento de raiva, dor, angústia, medo. Cada coisa que imagino que 
você soubesse! Daqui eu só tenho pensamentos negativos, ruins. Desculpe, 
mas é esse meu dia a dia aqui. Os chefes não prestam, nenhum deles.”. 

 

 

Não há qualquer sentimento positivo do servidor ao seu local de trabalho. 

Segundo Souza e Silva (2002), os fatores ligados à organização do trabalho 

envolvem o significado do trabalho, o sentimento de controle e o suporte oferecido 

pelos chefes. 

 

Mudanças no trabalho como servidor: 

 

“Mudanças todas para pior. Mais trabalho, mais pressão, menos apoio, 
menos condições. Para os da panelinha da gerência todos os louros, para 
nós, os esquecidos das APS o chicote roncando em nossas costas. Só 
mudou isso, antigamente não era assim, queria que isso acabasse”.  

 

 

Um profissional totalmente esgotado e desmotivado é essa a impressão 

obtida com a resposta do servidor. Para Maslach (2005) os indivíduos que estão 

nesse processo de desgaste estão sujeitos a largar o emprego, tanto psicológica 

quanto fisicamente. 

 

2 – Sentimentos em relação as pessoas 

 

O trabalho direto com os segurados: 

 

“Você pode ter certeza, eles sofrem tanto ou mais que nós, não os tenho 
como inimigos, os tenho como aqueles que sofrem o mesmo sofrimentos 
que a gente das APS. Nosso inimigo são o governo e os gerentes”. 

 

 

Mais uma vez em sua resposta o servidor dá indícios de profundo 

desapontamento, indo na caminho da depressão e da síndrome, o que pode lhe 
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levar a uma aposentadoria precoce, devido aos seus seguidos afastamentos. Em 

seus estudos, Codo (2002), apontou que, pelas previsões a depressão será a 

grande causa das aposentadorias por invalidez em 2020. 

 

Sentimentos ao lidar com os segurados: 

 

“Tenho pena deles, tenho de mim, tenho pena de meus colegas. Não 
precisávamos estar passando por isso. O INSS tem muita estrutura, verba, 
condições de tratar a todos bem. Até o salário que nos pagam está ficando 
defasado. Não tem nada que eu possa ver de bom em relação ao que 
passam os segurados”. 

 

O servidor não indica ter qualquer bom sentimento sobre sua empresa ou sua 

atividade, o que mais vez vem indicar que já pode estar enquadrado dentro da 

síndrome. Enquanto o estresse pode apresentar aspectos positivos ou negativos, o 

Burnout tem sempre um caráter negativo (distresse). 

 

As demandas do segurado: 

 

“Eles vem até nós a procura de seus direitos, de informações, mas se 
deparam com servidores desmotivados, velhos, doentes ou então os 
apadrinhados que não fazem e não se importam com eles. Difícil a situação 
dos segurados viu”. 

 

 

O adoecimento do servidor é explicitado por suas palavras. Benevides-Pereira 

(2002) alerta que a síndrome tem sido considerada um problema social de extrema 

relevância, pois se encontra vinculada a grandes custos organizacionais, devido à 

rotatividade pessoal, absenteísmo, problemas de produtividade e qualidade e 

também por encontrar-se associada a vários tipos de disfunções pessoais. 

 

Motivação com relação aos segurados: 

 

“Não tenho motivação em relação a nada aqui, tudo aqui me desmotiva, me 
entristece”. 
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O total distanciamento apresentado pelo servidor mostra que a instituição 

deve se preocupar mais com os seus clientes internos. Benevides-Pereira (2002) 

entende que para que as mudanças positivas ocorram são necessárias mudanças 

que sejam baseadas em evidências científicas sobre a abordagem e o tratamento 

que mantenham a saúde mental de seus trabalhadores, para, só assim, alterarem as 

políticas de benefícios e os recursos humanos direcionados. 

 

Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: 

 

“Faço o que dá para fazer, não posso ajudar se não sou ajudado, também 
estou doente, também não me aposentam, também sofro horrores aqui 
dentro”.  

 

 

Tais relatos como este do servidor afastado nos fazem inferir que o mesmo 

pode já estar em processo de depreciação mental, onde a síndrome já tenha lhe 

comprometido suas faculdades mentais. Cherniss (1980) em sua época já esclarecia 

que em relação ao psiquismo, o profissional pode apresentar falta de concentração, 

baixa autoestima, desânimo e sentimento de solidão. 

 

Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: 

 

“Depende do colega, se for da turma apadrinhada, dos colegas dos 
poderosos nem dou atenção, se for dos infelizes, dos sofredores, vejo o que 
posso fazer”.  

 

 

O servidor já demonstra estar com sérios comprometimentos sociais. 

Segundo a OMS (1995, apud Almeida, 2012) nossa saúde mental tem um impacto 

opressivo em nossas habilidades para funcionar e participar da sociedade. 
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A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: 

 

“Eles notam os que trabalham direito e vem até reclamar com a gente, 
sabem que tem poucos servidores com capacidade para atender a todo 
mundo, que a quantidade de solicitações só aumenta. Eles em geral 
entendem o que a gente passa”. 

 

 

A resposta do servidor afastado indica que os clientes tem a percepção que 

existem poucas condições de atender as demandas da clientela. Segundo Dejours 

(1998) o indivíduo acometido por Burnout pode provocar distanciamento dos 

familiares, filhos e até dos cônjuges; e que os clientes mal atendidos arcam com os 

prejuízos emocionais, físicos e financeiros que podem se estender aos seus 

familiares. 

 

O relacionamento pessoal com os segurados: 

 

“Os segurados são sofredores como a gente, converso muito com eles, as 
vezes até fora da agência ou na padaria aqui perto. Me dou bem com eles”.  

 

 

O servidor em relação aos segurados aponta ter bom relacionamento, 

evidenciando que neste tipo de relacionamento sua psique está bem. Bergamini 

(2013) explica que existem diferentes tipos de relacionamento e de motivação e que 

a motivação no homem envolve uma dinâmica cuja origem e processamento se faz 

dentro da própria vida psíquica, constituindo um fenômeno essencialmente 

psicológico. 

 

O relacionamento com os colegas: 

 

“Já falei, se forem os da panelinha que corram prá longe de mim, tenho 
vontade até de socar um deles, mas não faço para não ser punido, ia ser 
uma festa prá eles. Mas os outros, os sofredores somos unidos, estamos 
juntos. Nenhum que tenha cargo eu ajudo ou quero conversa”.  

 

 



 

194 

 

O servidor volta a manifestar completo distanciamento de parte de sua 

equipe, principalmente da chefia, tal atitude busca reforço nas opiniões de Souza e 

Silva (2002), que entendem ser esta a resposta que o profissional dá quanto 

entende que não há suporte de sua chefia quanto à orientação para a realização de 

suas tarefas. 

 

O contato físico com os segurados e servidores: 

 

“Com os meus chegados tenho sim. A gente se abraça, ri, chora, toma uma 
cerveja. Mas com os bárbaros nem chego perto, não dou bom dia e só falo 
o que for relativo ao trabalho. São uns abutres. Passamos por muita coisa, 
temos que extravasar”. 

 

 

O servidor aparenta estar vivendo momentos de euforia e de depressão. 

Maslach (2005) em um de seus estudos sugere que o sujeito que está com a 

síndrome tende a apresentar oscilações de autoestima. 

 

Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: 

 

“Sair um pouco, respirar. Senão eu surto de vez. Se eu não der um refresco 
na minha mente não sei do que sou capaz de fazer”. 

 

 

O relato do servidor aponta um nível de estresse altíssimo, possivelmente já 

tendo evoluído para altos níveis nas três dimensões da síndrome. As dimensões de 

Burnout são desencadeadas por fatores facilitadores e desencadeadores, a OMS 

(1995, apud Almeida, 2012) enumera os principais fatores de risco para a síndrome, 

dividindo-os em aspectos ligados a organização, ao indivíduo, ao trabalho e a 

sociedade. 
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Resumo de todos as entrevistas. 

 

A sensação de enfrentar mais um dia de trabalho: Pode-se observar 

nesses relatos que os servidores se mostram ansiosos por mudanças, ainda assim 

há indícios nas falas que eles gostam do trabalho, mesmo com os temores 

relatados. Destaca-se a impressão dos servidores da APS onde expõe a dura 

realidade de seu local de trabalho. A servidora Maria faz um longo relato e no final 

cita, resumindo, ter um estresse crônico a que está submetida mediante tantas 

dificuldades que se deparam em um dia de trabalho nas APS do INSS da gerência 

Natal/RN. 

 

A sensação ao final de um dia de trabalho: Foi verificado que as 

sensações dos servidores que atuam em APS são preocupantes, demonstrando um 

cansaço profundo, angústia e um temor pela própria vida. No servidor que atua na 

área meio o descontentamento tem haver com a carga horária que no prédio sede 

da gerência é maior do que os que atuam nas APS da capital e outras grandes APS. 

Os relatos ainda mencionam a falta de apoio dos setores competentes no sentido de 

apoio aos servidores. 

 

Sentimentos de ser servidor: Verificou-se também nessa resposta as 

diferentes impressões entre os que estão ocupando cargos na área fim e área meio. 

A sensação de desvalorização, de desânimo e de desalento tomam conta dos 

servidores das APS, enquanto o servidor da gerência demonstra preocupação em 

relação a como a sociedade enxerga a categoria dos servidores previdenciários. 

 

Condições de trabalho: Foi observado nas respostas que as condições de 

trabalho no âmbito da gerência Natal/RN do INSS são péssimas. Os servidores 

chegam a falar em falta de condições dignas de trabalho. Enumeram problemas e se 

mostram esgotados em trabalhar em um ambiente descuidado. Ainda apontam um 

ritmo intenso de trabalho associado ao cumprimento de metas e ao acúmulo de 

funções, muitas delas que fogem as suas competências. 
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A rotina do trabalho: Novamente é possível verificar que os servidores que 

trabalham nas APS passam por situações bem distintas do que trabalha no setor da 

gerência. Enquanto este tem a nítida sensação de tranquilidade, os servidores da 

APS relatam sensações de desconforto com a falta de reconhecimento da chefia e 

dos segurados tendo que iniciar cada dia com um olhar de desconfiança por parte 

de todos. Os servidores das APS aprofundam seus lamentos sobre a situação que 

estes passam, convivendo com a notícia de mortes sucessivas de segurados e 

agora até de outros servidores. Chama atenção a frase: “É uma fonte sistemática de 

desgastes”. 

 

Impressões sobre o trabalho do INSS: Todos os servidores reconhecem a 

grandiosidade do INSS e sua importância na vida da população, mas percebem 

problemas como as fragilidades no atendimento, falta de pessoal e a falta de 

conhecimento previdenciário por parte da população. Chama atenção a citação de 

João e de Maria, alertando para o adoecimento dos servidores em suas unidades de 

trabalho. 

 

Percepções sobre o papel do INSS: Foi unânime a impressão de que os 

servidores percebem haver uma diferença muito entre o papel que o INSS deveria 

cumprir e o que efetivamente cumpre. Os servidores relatam falhas, falta de 

seriedade, hiato entre teoria e prática e descumprimento da missão institucional. 

 

Motivação para continuar como servidor: Os servidores José e Carla 

demonstram insatisfação com a empresa e que a motivação é apenas financeira, 

sendo no caso de José apenas provisória enquanto ele não for aprovado e nomeado 

em outro concurso e no caso de Carla por não haver opção fica na empresa. Para 

João existe um objetivo de continuar a mudar o INSS, que, segundo ele, apesar dos 

inúmeros problemas está melhorando. Maria reforça a motivação apenas financeira. 

 

Sentimentos em relação ao local onde trabalham: Os relatos dos 

servidores lotados nas agências mais uma vez se parecem, trazendo a tona 

sentimentos negativos em relação ao trabalho, como falta de amizade, falta de 
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energia, de motivação. Na fala da servidora Maria é impactante a impressão de 

desumanização. 

 

Mudanças no trabalho como servidor: Os respondentes que estão a mais 

tempo no INSS, ou veteranos como são chamados tem uma percepção mais 

profunda dos trabalhos porque são a história da instituição e percebem claramente 

que suas atividades laborais demandam uma seriedade e profundidade hoje muito 

maior do que antes, e reforçam que a contrapartida por parte da empresa não é 

verdadeira. 

 

A partir desta seção os sentimentos relatados através dos recortes colhidos 

nas entrevistas tem como referência a relação com as pessoas anteriormente 

citadas. 

 

 O trabalho direto com os segurados: Outra vez em que as opiniões se 

mostraram bem diversas, com o servidor da área meio relatando tranquilidade em 

relação ao convívio com os segurados, que não é tão comum como bem ressaltou o 

respondente João, em contraponto aos servidores que atuam nas APS onde relatam 

diversos problemas, evidenciando a palavra conflito. 

 

 Sentimentos ao lidar com os segurados: A relação servidor x segurado não 

é fácil, todos os respondentes pontuam situações onde os sentimentos se mostram 

antagônicos. Os conflitos mais uma vez foram citados.  

 

 As demandas do segurado: Os entrevistados mostraram diversas opiniões 

sobre as demandas dos clientes que os procuram. Percebe-se que um ponto comum 

é a falta de conhecimento sobre as ações que estão a cargo do INSS e quais os 

direitos que eles realmente tem. 

 

 Motivação com relação aos segurados: Nesta questão os servidores 

reforçam ainda mais que suas atividades são importantes e que a motivação não é 
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maior por falta de condições e já apresentando sinais de estresse chegam a relatar 

que a motivação acabou como no caso da respondente Maria. 

 

 Atitudes que tomam com relação aos problemas apresentados pelos 

segurados: Consegue-se perceber que os servidores tem consciência sobre seu 

dever e que se esforçam para resolver os problemas dos segurados, porém as 

limitações estruturais e legais impedem de que haja por parte dos servidores êxito 

em todos as ações quanto as respostas positivas solicitadas pelos que dão entrada 

nos benefícios da instituição. 

 

 Atitudes que tomam em relação aos problemas apresentados pelos 

colegas: Foram muito variadas as percepções dos respondentes nesta questão. 

Enquanto José fala que ajuda no que pode, Carla explica que por não ser ajudada 

também não ajuda. João diz que faz parte do seu dia a dia ajudar os colegas, 

enquanto que Maria se lamenta que esta é uma prática pouco utilizada por seus 

pares. 

 

 A visão e os sentimentos dos segurados sobre os servidores: As 

declarações indicam que a visão e os sentimentos dos segurados em relação aos 

servidores é muito negativa, chegando não raramente à hostilidade e a agressão 

como foi relatado. Na opinião do servidor João, tal falto ainda se deve ao fato de o 

INSS não fazer propaganda institucional e não se comunicar com os órgãos da 

mídia esclarecendo ao povo através destes veículos da imprensa suas atividades. 

 

 O relacionamento pessoal com os segurados: Antagônicas as respostas 

mais uma vez evidenciam as diferenças das percepções entre aquele servidor que 

trabalha na gerência, ou seja, se o contato diário com os segurados, e os que 

trabalham nas agências, aqueles que tem um corpo a corpo maior com os clientes. 

Para estes pode ser tomado como marcante a frase da servidora Maria que disse: 

“Vivemos uma relação de amor e ódio”. 
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 O relacionamento com os colegas: Em um ponto ficou a servidora Carla, 

que durante várias respostas já havia deixado claro seu relacionamento não muito 

amigável com seus colegas, e de outro os demais servidores entrevistados que se 

mostram na maioria das vezes interagindo bem com os a maioria de seus colegas. 

 

 O contato físico com os segurados e servidores: Foi unânime a resposta 

sobre o contato físico com os segurados, não havendo qualquer dos respondentes 

quem tivesse uma proximidade maior com os clientes, já entre os colegas, José, 

João e Maria declararam ter este tipo de proximidade enquanto que Clara informou 

não ter este tipo de contato. 

 

 Recursos e estratégias para se desgastar menos dentro do ambiente 

laboral: As declarações evidenciam as características de cada tipo de trabalho, 

onde o médico perito se sente ameaçado ao dar um resultado negativo e prefere 

utilizar um recurso para evitar o problema, ao servidor que busca um contato maior 

com deus como estratégia para suportar os desafios laborais do dia a dia e 

finalmente as servidoras que utilizam as ferramentas de isolamento ou de mediação 

para evitar tanto desgaste. 

 

Serão analisadas agora as falas dos servidores procurando identificar se elas 

já apresentam sintomas do Burnout, através de análise de conteúdo buscando 

relacioná-las com sintomas correspondentes dentro das dimensões de Exaustão 

Emocional, Despersonalização e Decepção Profissional, onde também foi realizada 

a verificação, análise e correlação dos sentimentos demonstrados. 

 

Nos relatos dos servidores foram verificados sentimentos diversos: Fadiga, 

impotência, perturbação, revolta, indignação, angústia, medo, pânico, etc. 

Ocorreram também sentimentos de preocupação, utilidade e até orgulho. Seligman 

(2002) confirma a deficiência de espaços qualificados para o trabalhador expressar 

emoções, as quais, na ausência, geram os chamados distúrbios psicossomáticos. 

Sobrepõem-se a isso demandas maiores que as possibilidades do indivíduo reagir, 

compreendendo o ambiente como ameaçador, tornando-o vulnerável, subtraindo-lhe 
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as condições propícias de afrontar as circunstâncias que o envolvem; e, se as 

relações entre as pessoas e o ambiente não colaboram, o estresse é iminente.  

 

A cotidiana tensão emocional, que leva os servidores a conviverem com o 

desânimo e o desamparo, citados diversas vezes, estando no limite entre desistir e 

adoecer, quando não já doentes, em contraponto a uma instituição que não fornece 

recursos mínimos para que o exercício da profissão seja feito de forma digna, onde 

as tarefas mecanizadas, que inibem a criatividade e robotizam o servidor, retomando 

o Homem Econômico do início das primeiras teorias administrativas, propiciam o 

surgimento da síndrome de Burnout.  

 

Outros sentimentos presentes nas falas dos servidores estão a irritabilidade e 

a agressividade. Tais fatores podem desencadear, num efeito cascata, a uma 

situação limite dentro das Agências da previdência social. Se a agressividade partir 

do segurado, o servidor já em condições de adoecimento certamente não terá 

condições de lidar psicologicamente com a situação e entrará em conflito, e, numa 

possibilidade cada vez mais presente, o próprio servidor poderá ser o agente do ato 

agressivo, colocando em risco a sua segurança, a de seus pares e principalmente a 

do cidadão, que está em busca de seus direitos e recebe um tratamento que não é 

digno. Ainda conforme Seligman (2002), do Burnout iniciam com o cansaço e o 

desgaste físico e mental persistente, que levam o trabalhador à exaustão emocional. 

O indivíduo tenta superar essas condições adversas negligenciando gradual e 

sutilmente suas próprias necessidades, negando os problemas e reprimindo os 

conflitos, tendências que provocam emoções e atitudes negativas relacionadas ao 

trabalho. No arcabouço desse estudo as leituras evidenciam que os desejos, 

investimentos pessoais, idealizações e significados se dão em função do espaço 

ocupado pelo indivíduo nas organizações, entretanto os anseios são ameaçados 

pelas ações cotidianas que fogem ao poder dos indivíduos, imputando-lhes 

exigências maiores que recompensas, culminando com maiores exigências e 

direcionando-os para o adoecimento (Lautert, 2001). 

 



 

201 

 

Os sentimentos de descrença e similares, muitos presentes nas falas dos 

respondentes José, Carla e Maria se contrapõe à opinião de João que, por estar em 

um setor diferente, demonstrou ao longo de toda a entrevista relativamente 

preservado do desgaste emocional a que seus colegas estão submetidos, podendo 

ser mais uma fonte estressora pois para Seligman (2002), sentimentos contraditórios 

elevam o nível de tensão, angústia e ansiedade e acaba por acarretar sentimentos 

de insatisfação no trabalho, abandono de tarefas, mudanças freqüentes de emprego, 

doenças psicossomáticas e outros danos à saúde, aumentando o nível de 

absenteísmo e de afastamento do trabalho, afetando a prestação do serviço e a 

qualidade do cuidado oferecido. 

 

A descrença, o desamparo, a desilusão e o abandono, se manifestam através 

de comportamentos defensivos, do distanciamento em relação ao cidadão que 

procura os serviços do INSS, de falta de empatia, de ausência de comprometimento. 

Sentimentos que foram citados dentro das mesmas falas completam, como 

desmotivação e fadiga, acompanham o contexto de esvaziamento de emoções e de 

energia dos servidores pesquisados, reforçando o entendimento de Carlotto e 

Câmara (2004), que entendem que quando um trabalhador não se sente realizado 

profissionalmente, ele se sente infeliz e passa a trabalhar somente para seu 

sustento, não importando mais com o resultado final.  

 

É preciso compreender que o funcionário para produzir o esperado e ter uma 

evolução profissional e consequentemente seu desempenho, precisa estar satisfeito 

com o trabalho realizado e com sua organização (Shigunov Neto & Gomes, 2002, p. 

16).  

 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a possível relação existente entre o 

estresse ocupacional e a síndrome de Burnout nos servidores do INSS da gerência 

Natal/RN. e através dos resultados coletados foi verificado que o objetivo proposto 
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foi alcançado, são inegáveis, segundo os dados coletados, que os servidores da 

gerência Natal/RN demonstram estar com os sintomas da síndrome do Burnout 

devido ao estresse cotidiano a que estão sendo submetidos no âmbito das 

localidades pesquisadas, comprovando a ligação entre os fatores analisados do 

Burnout e o desajuste do indivíduo e seu trabalho. 

 

Ainda no que se refere a questão central deste estudo é necessário que os 

gestores  da gerência pesquisada, mesmo que dentro de suas limitações legais, 

entendam o quanto antes que este modelo de se gerenciar os seus recursos 

humanos fracassou e que é preciso fazer uma reengenharia nestes processos, 

buscando incentivar mais que punir, integrando os objetivos individuais aos 

organizacionais, impulsionando a vontade e a capacidade destes servidores de 

adotarem posturas pró-ativas, numa relação ganha-ganha em que o resultado sairia 

positivo para todas as partes: Instituição, servidores e sociedade. Como o resultado 

da pesquisa já apresentou índices elevados da ocorrência da Síndrome de Burnout 

em vários servidores, sugere-se a implementação de um programa de prevenção da 

síndrome, onde o INSS busque explicar sobre o assunto bem como ensinar técnicas 

de autocontrole, autoconhecimento, além das estratégias de melhoramento das 

condições de trabalho. Os resultados inequivocamente apontam que os fatores 

extressores externos não influenciam no quadro relatado por esta pesquisa, sendo 

as vivências internas as causas do sofrimento e do adoecimento relatados pelos 

servidores ao explicitar a falta do reconhecimento e desvalorização de seu trabalho 

como aqueles pontos que são os maiores causadores de seus problemas. 

 

Quanto a unidade de lotação parece haver duas empresas dentro de uma. As 

realidades encontradas no âmbito das agências da previdência social são bem 

distintas das que foram encontradas nos setores da área meio da gerência em 

estudo, já que as respostas dadas pelos servidores lotados na área meio em muito 

diferem das fornecidas por seus pares que trabalham nas APS. Contudo, as tarefas 

dos servidores da área meio não são de atendimento ao público, onde a presença 

de conflito é uma constante e os relacionamentos interpessoais se mostraram 

deteriorados, implicando em desgaste elevado.  Estes servidores estão, de certa 
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forma, preservados do ambiente onde ocorrem os maiores traumas, onde o servidor 

tem realizado tarefas em condições que o desumanizam, lhe tirando a condição do 

que se pode considerar um ser social. O trabalhador da área operacional, sujeito a 

ambientes e condições insalubres, se sente numa frente de batalha ou uma 

máquina. 

 

No objetivo que buscou delimitar o perfil sociodemografico e as características 

profissionais dos servidores foi possível também verificar a associação entre as 

variáveis pesquisadas e as dimensões do Burnout, ainda que os servidores 

pesquisados principalmente aos respondentes das entrevistas tenham 

características pessoais muito variadas, os sentimentos demonstrados foram muito 

similares em todos eles: medo, angústia e decepção permearam todas as 

entrevistas. O relacionamento pouco afetivo e, as vezes, nada amistoso entre 

colegas também ficou evidenciado, especialmente nas falas das respondentes do 

sexo feminino. Tais falas foram importantes para que o autor pudesse chegar a 

algumas das conclusões acerca deste objetivo específico. 

 

Quanto a identificar as diferenças no que se refere ao perfil sociodemográfico, 

sexo, estado civil, e a tipologia da atividade desenvolvida e o estresse ocupacional, 

as correlações encontradas se refletem no mau serviço percebido pela população, 

que tem a expectativa em relação ao reconhecimento de direitos bem como ao 

esclarecimento sobre suas dúvidas e, ao se depararem com os servidores em tais 

condições, tem o retorno muito aquém do que o serviço público deveria lhe prestar. 

Os altos escores apresentados em todas as categorias expuseram uma realidade 

profissional que atinge quase que igualmente homens e mulheres, servidores de 

todas as idades, cargos, e nos mais variados períodos de vínculo com a instituição 

pesquisada. O servidor da seguridade social responde por uma atividade exclusiva, 

sua prestação de serviços de benefícios previdenciários são indelegáveis e, portanto 

de suma importância para a população, que merece ter a contrapartida do 

pagamento dos seus impostos em um serviço de qualidade e prestado por 

servidores capacitados, motivados e sãos.  
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Na correlação com a variável sexo as mulheres demonstraram padecer mais 

das características do Burnout, na correlação como o estudo não avaliou as 

condições socioculturais que também podem influenciar as mulheres, principalmente 

em sua dupla jornada, devido a necessidade de trabalhar quando chega a casa, 

cuidando do lar, prática ainda atribuída as mulheres em nossa sociedade, não se 

pôde aferir se o resultado é apenas devido a realidade encontrada no trabalho ou 

não, ficando esta hipótese como sugestão para trabalhos futuros. 

 

Os servidores novos, que passam por um processo seletivo extremamente 

difícil e chegam até o serviço público com uma enorme qualificação demonstram já 

passar, a despeito de todo o seu preparo, pelos sintomas da síndrome de Burnout, 

mesmo que, no caso deles, ainda de forma inicial como demonstraram os resultados 

obtidos. Os servidores mais antigos indicam índices bem mais altos das categorias 

estudadas. A persistência no sofrimento, a manutenção das condições precárias e 

desfavoráveis no ambiente laboral ao longo de décadas, adoeceu um número 

significativo de servidores. Uma sensação de desamparo e tristeza foram as mais 

citadas por esta categoria. Os valores encontrados corroboram esta informação, ao 

indicarem que, quanto maior o tempo de serviço na instituição maior o envolvimento 

profissional e, portanto, maior o sofrimento com o cenário e em decorrência disso 

maior o adoecimento. 

 

A insatisfação com o cargo também chama a atenção, os dados estatísticos e 

qualitativos demonstram não haver grande diferença entre aqueles servidores que 

detem algum cargo e os que estão hierarquicamente mais abaixo. Ambas as 

categorias se queixam de aumento sucessivo da demanda, redução de 

trabalhadores, aumento das exigências funcionais e precarização das condições de 

trabalho. Cabe ressaltar o temor que os servidores, tendo cargo ou não, informam 

ter de serem punidos pelos sistemas de controle da instituição que adota uma 

postura burocrática legalista, no caso de conceder um benefício de forma 

equivocada. O acúmulo de tarefas impede que o servidor possa se atualizar, não 

existem meios de acompanhamento dos trabalhadores no intuito de ajuda ou 

esclarecimento, porém foram relatados diversos mecanismos de punição. 



 

205 

 

Foi também verificada que a relação dos servidores com os segurados é 

muito ruim, distante, impessoal. De um lado os segurados personalizam o INSS na 

figura do servidor, atribuindo a este todos os dissabores que ele tem na instituição, 

por outros os servidores já em processo de adoecimento necessitam deter cada vez 

conhecimento, inclusive e principalmente sobre os direitos que os clientes da 

instituição julgam ter e não tem e sobre as obrigações que eles desconhecem ter, e 

que em ambos os casos o portador da má notícia é o servidor que está a sua frente. 

Porém, foi verificado por este trabalho que o modelo de gestão de pessoas adotado 

pelo INSS na localidade pesquisada encontra-se indo de encontro aos processos 

organizacionais modernos, priorizando os seus recursos tecnológicos em detrimento 

do seu recurso humano. 

 

O relacionamento dentro do ambiente das agências principalmente demonstra 

também um desgaste entre os próprios servidores, que não compartilham de 

amizade, tendo pouco ou nenhum afeto, confiança ou apoio mútuo. O 

enfraquecimento dos vínculos interpessoais são fundamentais para o 

desenvolvimento do quadro encontrado, propiciando o aumento da tensão e as 

sequelas decorrentes deste cenário. O quadro de pessoal, além de defasado e 

envelhecido, está fragmentado, fragilizado, adoecendo. 

 

Em relação a prevalência de algum dos itens pesquisados Exaustão 

Emocional, Despersonalização e Decepção Profissional, mais da metade dos 

servidores pesquisados demonstraram elevada Despersonalização, mesmo 

resultado foi obtido para a categoria Decepção Profissional e mais de um terço dos 

respondentes apresentou elevada Exaustão Emocional. As três categorias 

apresentaram na média níveis de moderados a altos, onde o fator mais impactante 

foi a questão das condições de trabalho, que, tanto na parte quantitativa quanto na 

parte qualitativa, foi o construto que mais elevou os escores acima das médias. 

 

Em relação ao objetivo específico de compreender em que medida as 

condições laborais implicam em falta de significado do trabalho prestado pelo grupo 

estudado o autor chegou a conclusão que foi verificado a existência da correlação, 
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devido ao distanciamento demonstrado pelos servidores que ao se depararem com 

as péssimas condições de trabalho encontradas tem seu aparelho psíquico abalado. 

Sua história individual se conflita com a dura realidade encontrada no dia a dia do 

trabalho nas instalações das agências da previdência social na gerência Natal/RN. 

Seus projetos, suas esperanças, seus desejos, enfim, seu significado do trabalho 

versus a rotina desgastante, como ficou evidenciado nos sentimentos demonstrados 

como: medo, angústia, tensão, desânimo, entre tantos outros. A Despersonalização, 

construto que mais impacta neste objetivo específico, indica que os profissionais 

estão cada vez mais insatisfeitos com a instituição, sem acreditar em si e na própria 

empresa. Ou seja, maiores níveis de Despersonalização implicam em maior 

esgotamento profissional e, por conseguinte um menor envolvimento com suas 

atividades laborais. 

 

Também foi possível inferir que existe associação entre as condições de 

trabalho e a falta de significado do trabalho. O autor chegou a conclusão que os 

servidores percebem que lidar com seres humanos é lidar com sentimentos e 

valores, e que estes trabalhadores demonstram sentir que o trabalho se tornou um 

fardo ou um desprazer, deixando clara a falta de significado, para estes servidores, 

em seu caráter relacional, humano e solidário. Esta conduta impulsiona seu 

distanciamento, sua falta de afeto, negligência, intolerância e aumenta a tensão 

percebida no seu relacionamento com seus clientes, chefes e pares. Os itens que 

responderam a este objetivo foram o que encontraram a mais expressiva correlação, 

demonstrando uma alta tensão entre os profissionais e seus superiores imediatos, 

bem como entre os profissionais e seus pares, dando a entender que os 

mecanismos de solução de problemas estão inacessíveis para estes trabalhadores, 

reforçando a idéia de um ambiente laboral deteriorado. Ainda como fator importante 

a ser ressaltado está o da enorme responsabilidade em lidar com decisões de suma 

importância para a vida das pessoas, entendida pelos servidores quer os que se 

enquadram em algum aspecto da síndrome de Burnout ou não, como de alto grau 

de complexidade, gerando ao menor erro cometido uma pesada punição pelos 

setores de controle interno, indicando, desta forma, que a insegurança e o desprazer 

relatados pelos pesquisados tem um ponto chave que precisa ser revisto pela 
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instituição; a precarização das condições de trabalho dentro da gerência Natal/RN 

do INSS. Atividades de atendimento ao público com demandas e graus de 

dificuldade crescentes, sistemas obsoletos ou problemáticos, pouco ou nenhuma 

participação em decisões da instituição além da falta de perspectiva de crescimento 

interno já que as regras de ascensão apesar de claras sobre a meritocracia 

terminam sendo de apadrinhamento político. 

 

Os conflitos entre a realidade cotidiana e o assédio da chefia que insiste na 

teoria que os servidores precisam alavancar seus sentimentos de defesa como 

negação ou sublimação dos sintomas encontrados amplia o drama dos servidores 

que se sentem ainda mais desamparados. A gerência regional pode abrandar os 

fatores causadores da síndrome entre seus funcionários, adotando procedimentos 

estrategicamente de acordo com a capacidade dos servidores, verificando a 

demanda e a lotação de cada unidade, adaptando o servidor para as novas e cada 

vez mais complexas realidades encontradas no seu serviço, evitando a síndrome de 

Burnout, que é um processo que se desenvolve com prolongados níveis de estresse 

no trabalho. 

 

É necessário que a instituição entenda que os fatores que precarizam a vida 

laboral dos servidores, como as instalações em péssimo estado, sobrecarga de 

atividades e distanciamento emocional dos segurados em relação aos servidores (já 

que os clientes personalizam no imaginário dos segurados na figura do servidor do 

INSS, que ao lidar com esta clientela em situação tão desgastante, se frustra e fica 

insatisfeito) como o estudo buscou provar, estão levando seu pessoal ao 

adoecimento, o que acarreta em afastamento, problemas familiares, problemas com 

alcoolismo e até tentativas de suicídio. 

 

O tamanho do problema de saúde dos servidores que foi verificado nesse 

estudo indica que o problema encontrado já se tornou coletivo, necessitando de 

estratégias firmes por parte da gerência, que deve dar um maior suporte aos 

servidores e de desenvolvimento organizacional como um processo contínuo e 

dialógico de transformação das condições laborais que, como relataram diversas 
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vezes os servidores, tem a sensação de estar em abandono total em seus postos de 

trabalho. É fundamental que se entenda que o modelo que visa modernizar e 

aperfeiçoar os sistemas, aumentando a capacidade das máquinas em detrimento da 

qualidade do trabalho humano. Um detalhe que precisa ser esclarecido é que a 

gerência Natal/RN está subordinada à Superintendência Nordeste (situada em 

Recife/PE) e esta ainda fica subordinada à Direção Central (situada em Brasília/DF), 

ou seja, tem poder limitado quanto à ações no tocante a diversos aspectos da sua 

gestão de pessoal. 

 

Quanto à relação entre Síndrome de Burnout e estresse ocupacional foi visto 

que os vários elementos da síndrome tem impacto sobre a vida dos servidores, 

muitas vezes agindo, principalmente em seus estágios iniciais, de forma silenciosa, 

até que os aspectos mais contundentes surjam, deteriorando o bem estar físico e 

emocional dos servidores pesquisados, se relacionando o tempo todo com o 

estresse a que estão submetidos os trabalhadores pesquisados. Os sintomas não 

aparecem de forma brusca, sendo um processo contínuo em que os vários 

problemas encontrados, nas APS principalmente, vão, ao longo dos anos, 

cronificando o aumento do Burnout, identificado em diversos dos servidores, 

sobretudo os mais antigos na instituição. A relação entre a síndrome de Burnout e o 

estresse ocupacional é produto da interação negativa que ocorre entre os 

trabalhadores e seus locais e condições de trabalho, sendo um risco ocupacional 

que não pode mais passar despercebido pelos gestores das unidades estudadas, 

pois além dos dados já sabidos, como os afastamentos por motivo de licença 

médica, o resultado deste trabalho pode auxiliar na tomada de decisões para que a 

realidade laboral e a interação dos gestores com os seus subordinados possa ser 

mais amistosa e participativa, focando não só na saúde do trabalhador, mas da 

própria instituição e dos segurados (razão de ser do INSS), já que os altos custos 

com absenteísmo, presenteísmo, acidentes, doenças, conflitos e falta de 

comprometimento também prejudicam a empresa e a população da localidade que 

busca seus serviços. 
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4.3 RECOMENDAÇÕES 

 

Importante salientar que a temática abordada neste trabalho tem seu 

resultado restrito ao ambiente pesquisa, ou seja, a gerência Natal/RN do INSS, e 

apenas um grupo de servidores dentro do quadro daqueles que compõem a referida 

gerência, um universo pequeno dentro do tamanho da instituição, deste modo o 

estudo não foi esgotando, podendo ser expandido para outras gerências regionais 

com situações distintas das encontradas na localidade pesquisada, saindo de um 

estudo parcial e atingindo um espectro mais amplo ou até completo da realidade 

institucional em todo o país. 

 

O autor ainda entende que existe a necessidade de se aprofundar neste tipo 

de estudo, devido a, em relação aos servidores públicos, ser ainda muito incipiente 

os trabalhos acadêmicos realizados, e mediante os resultados contundentes 

encontrados e suas implicações não só para a vida do servidor, bem como seu 

impacto em toda a comunidade, tal caminho de pesquisa deve ser aprofundado e 

até ampliados com novos itens de pesquisa.  

 

Como contribuição deste estudo fica ainda a discussão sobre a saúde 

psíquica e a síndrome de Burnout especificamente, temas com poucos estudos no 

Brasil, e nenhum verificado para a categoria estudada no âmbito da gerência 

Natal/RN, somando conhecimentos novos e ainda dando uma contribuição ao 

divulgar essa patologia. Fica ainda a sugestão de mais pesquisas com os servidores 

buscando conhecer a sua opinião sobre as condições laborais que lhe são 

oferecidas, e, a partir daí, buscar a implantação de uma gestão de estresse, 

incentivo a um estilo de vida mais saudável e principalmente melhorias nas 

condições de trabalho na localidade pesquisada.  

 

Os resultados obtidos com o estudo também contribuem com a sinalização da 

necessidade de uma participação mais efetiva dos servidores nas decisões 

gerenciais dentro da gerência Natal/RN, contribuindo assim para a melhoria das 

condições ocupacionais e, por conseguinte, das condições no atendimento prestado 
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à população, já que se sabe que a valorização do trabalhador é a base fundamental 

de qualquer organização, seja ela pública ou privada, e desta forma, aumenta a 

produtividade e qualidade do trabalho e a satisfação do funcionário com as 

condições laborais com que se depara. 
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 ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Faculdade de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado SERVIDOR (a), 

 

A pesquisa para a qual você está sendo convidado (a) a participar, tem como objetivo Investigar a 

relação existente entre o estresse ocupacional e a síndrome de Burnout em servidores da previdência 

social da gerência Natal/RN, considerando variáveis relacionadas à organização e à saúde psíquica do 

trabalhador. 

O pesquisador responsável por este projeto de pesquisa é a doutorando Ary Luiz de Oliveira Peter 

Filho, que poderá ser contatado pelo telefone 84-9-9706-1260. 

Pelo presente documento, declaro estar ciente do objetivo do estudo e, se houver qualquer dúvida a 

respeito dos procedimentos adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para 

questionar ou me recusar a continuar participando da investigação. 

Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas serão respeitadas, 

assenta-se nas seguintes restrições: 

 

a) Não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto (a) e capaz; 

 

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer prejuízo; 

 

c) O meu nome, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 

 

d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

 

e) Os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as informações coletadas; 

 

f) Posso, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores, que os meus dados sejam excluídos da 

pesquisa. 

 

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins específicos 

deste estudo, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa científica, desde 

que sejam respeitadas as restrições acima elencadas. 

 

Natal, ................ de .............................. de 2015 

 

Nome: ________________________________ Identidade: __________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E CARACTERISTICAS 

PROFISSIONAIS E DO TRABALHO 

 

Dados pessoais 

1.Idade: ____ 

2. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

3.Estado Civil: (   ) solteiro (   ) casado (    ) divorciado (   ) viúvo (    ) união estável  (   ) 

outro 

4.Número de filhos: _____ 

5. Formação escolar: (   ) 1º grau incompleto (   ) 1º grau completo (   ) 2º grau incompleto (   ) 

2º grau completo (   ) Superior Incompleto (   ) Superior Completo (    ) Pós-graduação 

(especialização, mestrado, doutorado).  

Dados profissionais 

6. Local de trabalho: ____ 

7. Tempo de serviço como Servidor previdenciário: ____ anos ____ meses  

8. Tipo de atividade desenvolvida atualmente:(   ) operacional (   ) administrativa (   ) outra 

9. Carga horária semanal: (   ) de 30 a 40 horas (   ) mais de 40 horas 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO DE SAÚDE GERAL 

 

Gostaríamos de saber se você tem tido algumas dificuldades e como têm estado sua 

saúde nos últimos 30 dias.  

Por favor, responda a TODAS as perguntas deste questionário simplesmente 

anotando ao lado as respostas que, em sua opinião, mais se aproximam ao que sente ou tem 

sentido. Lembre que queremos conhecer os problemas recentes e atuais, não os que ocorreram 

no passado, mediante as opções abaixo: 0 - Melhor que o costume; 1 – Igual ao de costume; 2 

– Menos que o costume; 3 – Muito menos que o de costume. 

 

01. Você tem conseguido se concentrar bem naquilo que faz? 

02. Você tem perdido o sono frequentemente por causa das suas preocupações? 

03. Você tem sentido que está desempenhando um papel útil na vida? 

04. Você tem se sentido capaz de tomar decisões? 

05. Você tem se sentido constantemente esgotado e sob tensão? 

06. Você tem sentido a sensação de que não pode superar suas dificuldades? 

07. Você se sente razoavelmente feliz, considerando as circunstâncias? 

08. Você tem realizado com satisfação suas atividades normais do dia-a-dia? 

09. Você tem sentido capaz de enfrentar seus problemas adequadamente ? 

10. Você tem se sentido infeliz e deprimido? 

11. Você tem perdido a confiança em si mesmo? 

12. Você tem pensado que é uma pessoa inútil?  
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ANEXO 4 – INVENTÁRIO DE BURNOUT DE MASLACH (MASLACH BURNOUT 

INVENTORY - HUMAN SERVICES SURVEY). 

 

Você encontrará uma série de afirmações sobre o trabalho e sentimentos referentes a 

ele. Peço sua colaboração para responder a eles tal qual os sente, pois não existem respostas 

melhores ou piores. A resposta a ser assinalada com X é aquela que expressa verdadeiramente 

o seu sentimento. Marque apenas uma alternativa em cada afirmativa. 

1. Sinto-me emocionalmente decepcionado(a) com meu trabalho; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

2. Quando termino minha jornada de trabalho sinto-me esgotado(a); 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

3. Quando me levanto pela manhã e me deparo com outra jornada de trabalho, já me 

sinto esgotado(a); 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

4. Sinto que posso entender facilmente as pessoas que tenho que atender; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

5. Sinto que estou tratando algumas pessoas com as quais me relaciono no meu  

trabalho como se fossem objetos impessoais; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

6. Sinto que trabalhar todo dia com pessoas me cansa; 
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FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

7. Sinto que trato com muita eficiência os problemas das pessoas as quais tenho que 

atender; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

8. Sinto que meu trabalho está me desgastando; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

9. Sinto que estou exercendo influência positiva na vida das pessoas, através de meu 

trabalho; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

10. Sinto que me tornei mais duro (a) com as pessoas desde que comecei este 

trabalho; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

11. Fico preocupado que este trabalho esteja me enrijecendo emocionalmente; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

12. Sinto-me muito vigoroso no meu trabalho; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

13. Sinto-me frustrado com meu trabalho; 
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FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

14. Sinto que estou trabalhando demais; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

15. Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as pessoas as quais tenho 

que atender profissionalmente; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

16. Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me estressa; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

17. Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável em meu trabalho; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

18. Sinto-me estimulado(a) depois de haver trabalhado diretamente com quem tenho 

que atender; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

19. Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse trabalho; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

20. Sinto-me como se estivesse no limite de minhas possibilidades; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 
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  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

21. No meu trabalho, eu manejo os problemas emocionais com muita calma; 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

22. Parece-me que as pessoas que atendo culpam-me por alguns de seus problemas. 

FREQUÊNCIA  1 2 3 4 5 

  Nunca Algumas 

vezes ao ano 

Algumas vezes 

ao mês 

Algumas vezes 

na semana 

Diariamente 

       

 


