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RESUMO 

Ao longo da história, o trabalho passou por transformações significativas. Foram incorporadas 

diversas tecnologias ao seu processo, novas formas de gestão foram implementadas e as 

relações de trabalho se transformaram, sendo flexibilizadas, e algumas vezes, precarizadas.  

Com isso, os processos de subjetivação dos trabalhadores também foram impactados e, a 

partir do contexto em que é desempenhado, podem-se identificar diversos sentidos atribuídos 

ao trabalho. O setor público, afetado pelas transições do mundo do trabalho e dos modelos de 

sociedade, também passou por transformações e particularmente, no caso brasileiro, observa-

se uma série de tentativas de reforma para modernizar a administração pública, sendo a última 

a reforma gerencial iniciada na década de 1990. Isso faz com que a relação dos servidores 

com o trabalho se altere no decorrer do tempo, e essa relação é fundamental para a prestação 

de serviços públicos de qualidade. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo analisar 

os sentidos do trabalho para servidores públicos de diferentes gerações de técnico-

administrativos da UNIRIO. Para isso, foram analisados alguns documentos institucionais 

importantes, como o Plano de Desenvolvimento Institucional, e realizadas 25 entrevistas com 

servidores técnico-administrativos das duas gerações identificadas na pesquisa, que foram 

analisadas através da técnica de análise de conteúdo. A pesquisa pôde então concluir que os 

sentidos atribuídos ao trabalho pelos servidores das diferentes gerações apresentam 

similaridades e diferenças. Para ambas o trabalho é definido como execução de tarefas com 

finalidade e recompensa e como instrumento que desempenha importantes funções para o 

bem-estar dos indivíduos. No entanto, os servidores da Geração 1 atribuem uma centralidade 

maior ao trabalho, dotando-o de uma forte dimensão subjetiva e de um conteúdo vital para sua 

construção identitária, enquanto que a Geração 2 atribui uma centralidade baixa ao trabalho, 

com preponderância das dimensões objetiva e material e reduzido engajamento subjetivo. A 

tensão entre as duas gerações de pesquisa prejudica o processo de sucessão geracional e 

ressalta a importância da análise dos sentidos do trabalho em uma perspectiva geracional. 

Bem como, identifica-se a necessidade de políticas públicas voltadas para a valorização dos 

servidores de diferentes gerações a fim de viabilizar as reformas administrativas e a 

transformação da cultura pública, necessárias a melhoria da qualidade e efetividade dos 

serviços públicos.  

Palavras-chave: Trabalho. Sentidos do trabalho. Administração Pública. Servidor Público. 

Gerações. 
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ABSTRACT 

Throughout history, the work underwent significant transformations. Were incorporated 

several technologies to its process, new forms of management were implemented and labor 

relations were transformed, being eased, and sometimes precarized. Thus, the processes of 

subjectivation of workers also were impacted, and from the context in which it is played, can 

be identified many meanings attributed to work. The public sector, affected by the transitions 

from the workplace and societal models also have changed and particularly in the case of 

Brazil, there is a series of reform efforts to modernize public administration, the last 

management reform started in the 1990s. This makes the ratio of servers with work to change 

over the time, and this relationship is fundamental to the provision of quality public services. 

Accordingly, this study aims to analyze the meanings of work for civil servants from different 

generations of the technical administrators of UNIRIO. To this end, we analyzed some 

important institutional documents, such as the Institutional Development Plan, and conducted 

25 interviews with technical administrators of two generations identified in the survey, which 

were analyzed by the technique of content analysis. The research could then conclude that the 

meanings attributed to work by the servers of different generations have similarities and 

differences. For both the job is defined as performing tasks with purpose and reward and as an 

instrument that plays important roles for the welfare of individuals. However, the servers from 

Generation-1 allocate a greater centrality to the work, giving it a strong subjective dimension 

and a content vital to their identity, while Generation 2 assigns a low centrality to work, with 

a preponderance of objective dimensions and reduced material and subjective engagement. 

The tension between the two generations of research undermines the process of generational 

succession and underscores the importance of analyzing the meanings of work in a 

generational perspective. As well, it identifies the need for public policies for the valuation of 

different generations of servers to allow for administrative reforms and transformation of 

public culture, necessary to improve the quality and effectiveness of public services. 

 

Keywords: Job. Meanings of work. Public Administration. Public Servant. Generations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O trabalho passou por grandes transformações ao longo dos séculos, tanto em termos 

de conceito e sentido, quanto de processos e relações envolvidas na produção. Assim, em 

determinados momentos históricos seu conceito carrega uma conotação negativa e 

degradante, enquanto em outros tem seus aspectos positivos valorados, bem como pode ser 

observado uma crescente intensificação, diversificação e precarização do trabalho, 

principalmente a partir da revolução tecnológica e da influência das políticas neoliberais. 

Essas transformações fizeram com que o trabalho, que por séculos exerceu a função de 

elemento fundamental para a coesão social, para organização das estruturas sociais e para a 

formação das identidades individuais, passasse a ser questionado enquanto categoria 

sociológica capaz de sustentar tais funções. Esses questionamentos surgem a partir de um 

contexto de profundas mudanças que atingem fortemente a materialidade, a subjetividade e a 

forma de ser da classe trabalhadora, e que expulsam uma grande parcela da população do 

trabalho regular e formal e os atiram em diversificadas formas de trabalho informal, parcial, 

terceirizado, precarizado, desregulamentado ou mesmo ao desemprego (ANTUNES, 2009). 

Em vista desses aspectos que se iniciam os debates contemporâneos sobre a 

centralidade do trabalho, no qual diversos autores americanos e europeus (OFFE, 1989; 

RIFKIN, 1995; DE MASI, 1999, 2000; MÉDA, 1996) defendem a tese do “fim do trabalho”. 

E em contraponto, surgem autores (ANTUNES, 2009; DE LA GARZA, 2000) que partindo 

da perspectiva de países periféricos, como os da América Latina e do Leste Europeu, criticam 

tais teses, afirmando que suas considerações são equivocadas e demarcam um caráter 

notadamente eurocêntrico e norte-americano. 

Considera-se nesta pesquisa que, principalmente observando a realidade brasileira, o 

trabalho ainda constitui uma categoria social central na vida dos indivíduos. Essa afirmação é 

possível quando se parte de um conceito ampliado de trabalho, que abarca a heterogeneidade 

que tal categoria assume na contemporaneidade. No entanto, não se pode deixar de destacar 

que a relação entre trabalho e subjetividade foi significativamente impactada pelas 

transformações no mundo do trabalho. 

Com isso, tem-se que o movimento do capitalismo e suas novas formas de produção e 

de gestão modificam a dinâmica dos jogos de poder entre Estado, Capital e Trabalho e as 
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micro-políticas presentes nos locais de trabalho, afetando significativamente os processos de 

subjetivação dos trabalhadores (NARDI, 2006). E é por isso que se torna relevante, para a 

sociedade e para a ciência, compreender quais são os sentidos atribuídos por quem vive as 

diversas formas de trabalho hoje existentes e por quem não trabalha. 

Dessa forma, os estudos sobre sentidos do trabalho podem ser abordados por 

perspectivas distintas, sendo que há divergências nas tipologias utilizadas por diversos autores 

na abordagem da temática, ao passo que nesse estudo serão consideradas três perspectivas. 

São elas: a perspectiva dialética, que enfatiza a relação entre as diversas faces e papéis do 

trabalho e tem uma essência crítica; a perspectiva construtivista, que enfatiza os processos de 

subjetivação, atribuindo importância ao contexto sociohistórico e cultural nessa construção; e 

a perspectiva cognitivista ou comportamental, de caráter descritivo e pragmático. 

Mas apesar da existência de diversas perspectivas e estudos sobre sentidos do trabalho 

e dos intensos debates sobre a centralidade do trabalho, essas discussões ainda não foram 

apropriadas pela esfera pública, como se denota pela escassez de estudos sobre sentidos do 

trabalho para os funcionários públicos e pelo atual estado de degradação do trabalho no setor 

público. E, no entanto, o trabalho na Administração Pública também passou por 

transformações, principalmente com a reestruturação do aparelho do Estado, a adoção das 

políticas neoliberais e a introdução de novos modelos de gestão. Tais fatores não apenas 

conduzem a uma mudança no perfil do servidor público, como também mostram o quanto os 

processos de subjetivação desses sujeitos podem ter sido impactados.  

Com isso, a abordagem da temática dos sentidos do trabalho na esfera pública assume 

relevância e a ampliação desse debate tanto na área acadêmica quanto nos setores do Estado 

se apresenta como uma necessidade. Principalmente no contexto da adoção de um modelo 

gerencial voltado para resultados e eficiência técnica, que suprime a dimensão política e 

subjetiva do trabalho. 

Soma-se a esse quadro complexo uma problemática oriunda da adoção das políticas 

neoliberais pelo Estado brasileiro, sobretudo através da reforma gerencialista implementada 

no início da década de 1990, pois com a reestruturação do Estado e a redução das despesas 

com pessoal, o serviço público enfrentou durante longos anos um processo de sucateamento. 

Esse processo pode ser observado, a partir dessa década, pela ausência de reposição do quadro 

de pessoal através de concursos, pela ausência de reposição salarial e pela existência de 

servidores em planos de carreira muito distintos, o que gera um sentimento de desigualdade e 

injustiça nos servidores de carreiras mais desvalorizadas. 
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Observa-se em parte uma reversão nesse processo apenas no Governo Lula (2002-

2010), que apesar de dar continuidade às práticas gerencialistas, adotou uma política de 

realização de concursos para repor o quadro de pessoal e ampliar a capacidade estatal, e de 

negociação com as classes sindicais para compor acordos de reposição salarial. Porém, isso 

fez com que o serviço público tivesse, além de servidores em planos de carreira diferenciados, 

uma lacuna de idade e de tempo de serviço entre servidores antigos, contratados antes da 

reforma gerencialista, e os novos servidores contratados pelos últimos concursos públicos 

autorizados pelo Governo Lula. 

Esse lapso temporal, que divide os servidores em duas gerações que trabalham juntas, 

se constitui em uma das características do serviço público que pode influenciar os sentidos 

que são atribuídos ao trabalho pelo servidor público. E é nesse contexto, que a perspectiva 

geracional se faz importante na análise dos sentidos do trabalho no serviço público. Dessa 

forma, servidores integrantes de cada unidade geracional são caracterizados não somente por 

uma diferença etária, mas também pela vivência de diferentes formas de ingresso no serviço 

público e de diferentes contextos sociais, culturais, tecnológicos, políticos e organizacionais, e 

devido às singularidades dos processos de subjetivação vivenciados, é possível que vejam o 

trabalho de maneira diferente e tenham expectativas também distintas para suas carreiras. 

É por isso que os sentidos do trabalho no serviço público deveriam se constituir em 

um dos elementos de atenção nas políticas de recursos humanos. Inclusive, porque, devido o 

ambiente altamente burocratizado da administração pública, a postura ética e comprometida 

do servidor para com os fins públicos assume alta centralidade para a qualidade e o eficiente 

desempenho do serviço público. No geral, é a conduta do servidor que pode permitir uma 

maior celeridade dos processos, fazendo com que a máquina pública possa funcionar 

satisfatoriamente. 

E, especificamente, nas universidades públicas, que se encontram em um cenário de 

crise de governança
1
, essa centralidade das pessoas para manter a capacidade gerencial, 

técnica e financeira é ainda mais manifesta (NASCIMENTO e COSTA, 2012). Nesse sentido, 

é imperativo manter as pessoas envolvidas nos processos administrativos e acadêmicos em 

condições de formular e implementar as políticas públicas. E isso só é possível através de uma 

                                                 

1
 Crise de governança relacionada à sua capacidade financeira, gerencial e técnica. As universidades públicas 

apresentam grandes problemas de financiamento, com dificuldade em encontrar meios próprios de atender as 

demandas por infraestrutura, recursos humanos e apoio aos discentes, e possuem uma estrutura altamente 

burocratizada e hierarquizada que reduz sua eficiência e desempenho (NASCIMENTO e COSTA, 2012). 



13 

 

 

política sólida de recursos humanos que leve em consideração os sentidos do trabalho para os 

servidores públicos e a importância da perspectiva geracional nessa análise. 

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

É importante salientar que os sentidos atribuídos ao trabalho influenciam diretamente 

na qualidade do trabalho desenvolvido na esfera pública. Exemplo disso é uma pesquisa 

realizada em 2009 que identificou como uma das causas dos conflitos interpessoais nas 

organizações públicas a concepção de serviço público assumida por alguns servidores que 

fazia com que não executassem um trabalho comprometido com o bem público 

(NASCIMENTO e SIMÕES, 2011). Nesse sentido, Gurgel (2010b) entende que a qualidade 

dos serviços públicos passa diretamente pela subordinação dos componentes técnicos e 

gerenciais ao componente ético-comportamental. 

Então, desconhecer ou ignorar essa temática, bem como, ignorar ainda as 

representações sociais do serviço público e de seu ator presentes nesse processo, inviabiliza a 

construção de uma gestão pública voltada para a qualidade e efetividade dos serviços 

públicos. E, principalmente, dificulta o engajamento dos servidores das diferentes gerações 

presentes nas instituições públicas nestes fins. 

E é por isso que este estudo se debruça sobre a seguinte questão de pesquisa: Quais os 

sentidos do trabalho para servidores públicos de diferentes gerações de técnico-

administrativos da UNIRIO?  

 

1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O sistema de ensino superior no Brasil é bastante heterogêneo e segmentado, por isso, 

o Estado do Rio de Janeiro apresenta diversas instituições de ensino superior com perfis 

distintos. No entanto, as universidades públicas federais, por responderem diretamente ao 

governo federal, são as que mais rapidamente sofrem as consequências das alterações nas 

diretrizes políticas, inclusive as que interferem diretamente no trabalho dos servidores 

públicos.  

Desta forma, para operacionalizar a pesquisa, este estudo se delimita aos servidores 

públicos da carreira técnico-administrativa, que são responsáveis por dar suporte à atividade-
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fim das universidades, a educação. E por serem, então, executores das atividades-meio muitas 

vezes não lhes é dado atenção prioritária nas políticas públicas e internas dessas instituições. 

 Assim, para representar esses sujeitos, foi escolhida a Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO) como campo para a pesquisa. Essa instituição foi criada em 

1969, durante o regime ditatorial, e por isso sofreu as reformas administrativas propostas por 

esse governo e às limitações aos direitos políticos e civis, bem como foi afetada pelas 

mudanças acarretadas pela nova gestão pública e pela revolução tecnológica a partir da 

década de 1990. Dessa forma, a UNIRIO se apresenta como uma boa delimitação para 

analisar as transformações do trabalho na administração pública e suas incidências sobre as 

subjetividades de seus trabalhadores.  

 

1.4. OBJETIVO GERAL 

 

Assim, a partir dos argumentos apresentados, o presente estudo tem por objetivo final 

analisar os sentidos do trabalho para servidores públicos de diferentes gerações de técnico-

administrativos da UNIRIO. 

 

1.5. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Para atingir o objetivo geral, durante o processo de pesquisa, pretende-se alcançar os 

seguintes objetivos intermediários: 

 Caracterizar a UNIRIO e seu contexto, bem como a sua estrutura, seus objetivos e políticas 

de gestão; 

 Identificar e analisar as características do trabalho desempenhado pelos técnico-

administrativos na UNIRIO; 

 Caracterizar as duas gerações de servidores públicos da UNIRIO selecionadas para a 

pesquisa; 

 Identificar os sentidos que os sujeitos de cada geração da pesquisa atribuem ao trabalho; e, 

 Comparar os sentidos atribuídos ao trabalho por servidores de diferentes gerações da 

UNIRIO. 
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1.6. JUSTIFICATIVA 

 

Essa pesquisa pretende contribuir com a ampliação da discussão do sentido do 

trabalho na esfera pública tendo em vista que a discussão nessa área ainda é incipiente, e 

porque se faz necessário aprofundar estes estudos no setor público. Pois como afirma 

Enriquez (1999, p. 78) não se deve esquecer que a administração pública é “fiadora do 

interesse geral ou garantidora da preservação do bem comum". 

A relevância científica e social do tema ainda é ressaltada por Nardi (2006), para o 

qual compreender a transformação das relações entre subjetividade e trabalho, em um 

contexto de redimensionamento de sua função na coesão social, é um desafio para o campo 

das ciências humanas.  

Esse estudo pretende também, auxiliar os servidores públicos das instituições 

estudadas a refletirem sobre o seu trabalho, na perspectiva de que compreendam a 

importância dele para o desenvolvimento da nação. Tendo em vista que as instituições 

públicas e seus servidores possuem uma imagem negativa perante a mídia e a sociedade, o 

que pode acarretar uma perda da confiança no papel do Estado.  

Além disso, busca-se evidenciar a importância de uma política de recursos humanos 

na administração pública, que inclua a dimensão subjetiva do trabalho e influencie os modos 

de pensar das instituições públicas. E por isso, também, espera-se que a pesquisa contribua 

para fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas que visem à valorização do 

servidor público e a melhoria na prestação dos serviços públicos. 
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2. TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 

 

O trabalho passou por grandes transformações ao longo dos séculos, tanto em termos 

de conceito e sentido quanto de processos e relações envolvidas na produção. Observa-se, por 

exemplo, que nas sociedades antigas, como a grega e a romana, o trabalho estava ligado 

somente à satisfação das necessidades básicas dos indivíduos, e por isso, não definia a 

liberdade e a grandeza do homem (ENRIQUEZ, 1999; ROCHA-DE-OLIVEIRA e 

PICCININI, 2011). Sendo assim, o trabalho não era valorizado, pois era visto como algo 

degradante e inferior, e sendo baseado na força e na coerção, era de competência unicamente 

dos escravos (BORGES, 1999).  

Na sociedade feudal, o lucro era considerado pecado e o trabalho guardava a herança 

bíblica do castigo, que pode ser percebido pela própria origem latina da palavra que traz a 

ideia de sofrimento e tormento (NARDI, 2006). No entanto, embora o trabalho não fosse 

valorizado como meio de obter riqueza, com o crescimento das religiões cristãs, já é possível 

identificar uma valoração positiva em seu conceito, como esforço físico ou intelectual 

direcionado para algum fim.  

A Reforma Protestante (século XVI) inaugura uma mudança cultural que transforma 

os valores e os comportamentos relativos ao trabalho e caracteriza uma ruptura fundamental 

do sentido do trabalho (NARDI, 2006; ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). 

Segundo os autores, os aspectos positivos do trabalho foram valorizados não somente como 

obtenção de riqueza, mas como exercício de vida ascética e, diferente da tradição católica que 

o associava ao castigo, o trabalho passou a ser associado à vocação, e até o lucro, antes 

punido, passou a ser considerado sinal da benção de Deus.  

Pode-se dizer que a ética protestante, fundamental para a consolidação do capitalismo 

tinha como princípios: a busca individual do sucesso, a capacidade de adiar gratificações e 

prazeres para acumular virtudes e dinheiro, a obrigação moral em trabalhar com disciplina, a 

obediência ao patrão e a centralidade do trabalho, isto é, a importância do trabalho como fonte 

de significado e valorização pessoal (NARDI, 2006, p. 45). 

É nessa perspectiva que, diferente da origem latina, a origem da palavra inglesa work 

(trabalho), que significa “fazer” (to do, to act), permite perceber essa ruptura no sentido do 

trabalho (NARDI, 2006). E é a partir desses princípios que se torna possível construir um 

corpo doutrinário e uma base moral capazes de dar sustentação ao trabalho como valor, assim 
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como reforçar este conceito no capitalismo (NARDI, 2006; ROCHA-DE-OLIVEIRA e 

PICCININI, 2011). 

Com o início da Revolução Industrial (século XVIII), as transformações na esfera do 

trabalho se intensificam, muitas vezes com prejuízos ao trabalhador. Exemplo disso é a 

passagem do sistema artesanal para o de oficinas, que trouxe sofrimento ao trabalhador pelo 

aumento da jornada de trabalho e pela passagem de uma situação onde o artesão dominava o 

processo e as relações de trabalho em um ambiente familiar para uma situação de dominação 

por um capataz (GURGEL, 2010, p. 5). 

De todo o modo, continua crescente a valorização do trabalho na era industrial, e 

apesar dos danos ao indivíduo, o trabalho se torna uma das categorias capazes de distinguir o 

ser humano dos animais, pois não sendo ligado aos instintos, é símbolo de liberdade do 

homem para transformar a natureza e a sociedade (ENRIQUEZ, 1999; ROCHA-DE-

OLIVEIRA e PICCININI, 2011). Segundo os autores, os indivíduos se transformam em 

trabalhadores livres, que podem oferecer sua força e inteligência a quem lhe der emprego. O 

conceito de trabalho como valor alcança tal dimensão que aqueles que não trabalham passam 

a ser vistos como “parasitas, delinquentes e inúteis” (ENRIQUEZ, 1999, p. 72). 

No entanto, essa liberdade expressa através do trabalho se limita mais ao imaginário 

da época que aos fatos, pois conforme Enriquez (1999) com o advento do capitalismo 

industrial se instaura um regime de dominação e exploração da mão-de-obra que obriga as 

pessoas a trabalharem. E implantou-se um sistema de acumulação intensiva de capital, com 

uma produção em massa que relega ao trabalhador o papel de operário-massa, 

semiqualificado e característico das empresas verticais e hierárquicas (ANTUNES, 2009). E 

assim, o pensamento administrativo passou a girar em torno de duas máximas, a busca por 

elevar a produtividade e obter a cooperação desses trabalhadores (GURGEL, 2003; 2010, p. 

4). 

É por esse contraste entre a identidade libertária e emancipatória do trabalho e as 

limitações impostas pelo sistema capitalista ao potencial do indivíduo que Marx destaca em 

sua obra o caráter contraditório do trabalho na sociedade moderna.  

 

Por um lado, como o elo do homem com a natureza que integra a sociedade e realiza 

os indivíduos, o trabalho deve ser formador da própria condição humana, 

expressivo, fornecedor de recompensas de acordo com as necessidades de cada um, 

de conteúdo, criativo e desafiante, de controle coletivo e protegido pelo Estado. Por 

outro lado, sob a égide da mercadoria, transforma-se numa atividade imposta, 

forçada e compulsória. É explorador, monótono e repetitivo, discriminante e 

submisso, levando o trabalhador à alienação (MARX, 1998 apud ROCHA-DE-

OLIVEIRA e PICCININI, 2011, p. 205) 
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Ao longo dos séculos XIX e XX, as sucessivas revoluções tecnológicas impactaram 

diretamente o processo e a organização da produção, as relações de trabalho e a própria forma 

dos indivíduos compreenderem o trabalho (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). 

Segundo Antunes (1999), a organização taylorista/fordista representou a mais avançada 

racionalização do processo capitalista de trabalho por muitas décadas no século XX.  

Esse modo de produção tinha como características básicas a produção em massa, o 

trabalho parcelar, a fragmentação das funções, a separação entre elaboração e execução no 

processo de trabalho, a concentração e verticalização das unidades fabris e o surgimento e 

consolidação do operário-massa (ANTUNES, 2009). No entanto, é na atividade laborativa do 

operário-massa que está o elemento fundamental para manutenção do sistema produtivo, 

dessa forma, na civilização salarial, o trabalho torna-se um elemento constitutivo e 

fundamental da personalidade para os operários, e para a sociedade, torna-se um elemento 

integrador, capaz de fragilizar ou reforçar laços sociais (ENRIQUEZ, 1999, p. 72). 

Durante o século XX, o trabalho assume a forma contratual do emprego, na qual está 

presente um conjunto de regras e proteções que definem a atuação do Estado de Bem-Estar 

Social (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). Após a Segunda Guerra Mundial, com 

as proteções do Estado Social, o trabalho, na forma de emprego assalariado e estável, é 

colocado em uma nova ordem social, onde é constituído como o principal meio de 

distribuição de renda, de crescimento econômico e de garantia da coesão e da paz social 

(NARDI, 2006, p. 30-31).  

Nesse sentido, o trabalho é entendido como uma mercadoria vinculada ao consumo, 

que possibilita o provimento de salários, benefícios, assistência, proteção do Estado, garantia 

de estabilidade e integração social (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). E segundo 

Kovács (2002), o estatuto social conferido ao trabalhador foi importante principalmente para 

às mulheres, já que o aumento do emprego feminino permitiu às mulheres adquirir 

independência e status social. Por outro lado, de acordo com os autores, para a maior parte 

dos trabalhadores o trabalho é visto como pobre de conteúdo, parcelado, monótono, 

mecanizado e repetitivo. 

No entanto, esses sentidos dados ao trabalho, principalmente na forma de emprego, 

não encontram sustentação ideológica no Brasil, cuja desigualdade estrutural marca a história 

da sociedade, e tendo como uma das principais características, a grande parcela da população 

desempregada (NARDI, 2006). O Brasil, caracterizado pelo modelo patriarcal, escravista, 

colonial e católico, nunca foi uma sociedade salarial completa, apresentando uma diversidade 

de problemas que configuram um verdadeiro “apartheid social” (NARDI, 2006, p. 40), sendo 
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assim, não havia as condições materiais e ideológicas em que se estabeleceu a ética 

protestante. 

Dessa forma, de acordo com o autor, a incorporação da ética do trabalho como 

justificativa ideológica do capitalismo e elemento de reconhecimento social só foi possível no 

Brasil pela associação dos valores do trabalho aos valores da família. Nesse sentido, a 

variante brasileira da ética protestante é a ética do provedor, reforçada pela política do Estado 

Novo, e que dissocia o valor do trabalho dos fundamentos religiosos para associá-lo a 

racionalidade do fim de sustento da família (NARDI, 2006).  

Conforme o autor, a política social do Estado Novo brasileiro e o modelo fordista-

taylorista se associam para a construção de uma ideologia favorável ao trabalho. Com isso, 

segundo o mesmo autor, construiu-se um ethos disciplinador da força de trabalho, já que o 

trabalho passa a ser visto como fonte de dignidade, moralidade, possibilidade de ascensão 

social e forma de servir à pátria. 

No entanto, o modelo keynesiano-fordista entrou em crise entre as décadas de 1970 e 

1980 (GURGEL, 2003). E como os movimentos pelo controle social da produção por parte do 

proletariado não se converteram em “um projeto hegemônico do trabalho contra o capital”, 

este ofereceu sua resposta à crise (ANTUNES, 1999, p. 38). De acordo com Kovács (2002), 

entre as transformações que afetam significativamente a natureza do trabalho e a estrutura do 

emprego a partir desta crise, pode-se destacar a globalização da economia, a preponderância 

do capital financeiro, a difusão das tecnologias de informação e comunicação, a hegemonia da 

política neoliberal, a reestruturação das empresas sob a racionalização flexível e o 

desequilíbrio de forças nas relações laborais. 

O neoliberalismo visava reorganizar o capital, sua ideologia e seu projeto político de 

dominação (ANTUNES, 1999). As políticas neoliberais consideram que o mercado deve ser a 

única força reguladora, e por isso recomenda aos países emergentes, através dos organismos 

internacionais, o fim das políticas protecionistas, a redução do Estado através das 

privatizações, a desregulamentação das relações trabalhistas e a reestruturação produtiva 

(NARDI, 2006).  

Assim, já na década de 1980, devido a essas profundas transformações no mundo do 

trabalho, a classe trabalhadora sofreu a pior crise do século, atingindo sua materialidade, sua 

subjetividade e sua forma de ser (ANTUNES, 2009). E, a ética protestante, e sua variante 

brasileira, até então hegemônicas, perdem seu sentido, pois com a reestruturação do 

capitalismo e suas consequências na desregulamentação das relações trabalhistas foi 
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necessário um novo código moral a legitimar a ideologia capitalista neoliberal para a 

sociedade brasileira contemporânea. 

Esse novo código moral necessário ao regime de acumulação flexível, que Nardi 

(2006, p. 80; 85) denomina como ética do razoável (instrumental), nos países de capitalismo 

avançado é caracterizado pelo aumento do individualismo, pela frouxidão dos laços sociais, 

por uma cultura narcisista, pela perspectiva de uma sociedade de incertezas, pela competição 

extremada e pelo desmantelamento das garantias de estabilidade. 

Em termos de modelos de produção, os capitalistas passam a perceber que é muito 

mais lucrativo explorar todas as potencialidades da inteligência humana do que apenas sua 

força física. E dentro da lógica neoliberal e preservando na essência as condições de trabalho 

alienado e estranhado, os trabalhadores passaram a conviver com uma diversidade de 

processos produtivos, como o neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo e a especialização 

flexível, e de técnicas de gestão e cooptação da força de trabalho, como o trabalho em equipe, 

as células de produção, os times de trabalho, os grupos semiautônomos e o envolvimento 

participativo (ANTUNES, 2009).  

Com relação às novas tecnologias de informação e comunicação, observa-se a 

emergência de novas profissões, de novas formas de organização do trabalho, o taylorismo 

informático, e o questionamento das qualificações até então existentes (KOVÁCS, 2002). 

Além disso, segundo a autora, tais tecnologias auxiliam a difusão do trabalho individual 

independente e das atividades terciárias. Além de permitir que as empresas criassem novas 

estruturas de poder e controle para regular os processos de trabalho e a exploração do 

trabalhador em tempo integral, através do discurso de flexibilidade (SENNETT, 2009). 

As medidas neoliberais adotadas tiveram como consequência a ruptura da estrutura 

sindical, minando as formas coletivas e solidárias de reivindicação, a submissão das políticas 

sociais à lógica do mercado, o aumento do desemprego e a acentuação da competição e do 

individualismo (NARDI, 2006). Rummert (1999) é resgatado por Nardi (2006, p. 122-123) 

para apresentar sete aspectos do discurso gerencial do neoliberalismo que passam a afetar a 

subjetividade do trabalhador contemporâneo a partir da década de 1990: 

1. Ênfase no individualismo e no abandono de práticas associativistas, como o 

sindicato e os partidos políticos, notado pela aceitação do trabalhador em negociar 

diretamente com a empresa sem a intermediação coletiva do sindicato, fragilizando sua 

relação de trabalho no que Nardi (2006) chama de individualismo solitário e incentivando a 

competição entre colegas de trabalho. Para Kovács (2002, p. 137), a individualização das 
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relações de trabalho, torna cada indivíduo um “prestador de serviços gerindo a sua própria 

carreira”. 

2. Culpabilização da vítima, isto é, a construção de “culpados” pelas formas de 

exclusão vividas na sociedade, que incentiva a indiferença pelo sofrimento alheio; 

3. Hiperdimensionamento do valor do mérito, associado aos dois primeiros aspectos, 

destaca que o sucesso no mercado depende unicamente do mérito de cada um; 

4. Atribuição de uma superioridade ao presente, ao que se constrói uma fetichização 

do novo, mecanismo pelo qual se atribui poderes e virtudes mágicos para superar problemas 

sem questionar a pertinência deste “novo”; 

5. Supervalorização da descontinuidade dos processos vividos na sociedade e dos 

projetos individuais e coletivos, atribuindo aos indivíduos uma capacidade infinita de se 

adaptar a constantes mudanças, sem considerar o impacto sobre suas estruturas psíquicas. 

Dessa forma, segundo Kovács (2002), a fixação e a estabilidade que são tão importantes para 

a vida em comunidade ganham uma conotação negativa, um sentido de atraso e ineficiência. 

Além disso, difunde-se a crença de que a formação ao longo da vida seria capaz de 

preparar os indivíduos a serem flexíveis e se adaptarem às constantes mudanças e às 

exigências das novas tecnologias, garantindo assim sua capacidade de emprego, isto é, sua 

empregabilidade (KOVÁCS, 2002). No entanto, conforme ressalta a autora, esse princípio 

que se baseia em uma igualdade de oportunidades para todos, oculta uma profunda 

desigualdade de condições e de acesso à aprendizagem e à educação formal, principalmente 

em termos das condições sociais no Brasil. 

6. Darwinismo social, fenômeno pelo qual se desafiam os indivíduos a viverem 

constantes jogos competitivos em busca de superação e sobrevivência no mercado. Com isso, 

os indivíduos perdem a perspectiva de futuro, a segurança e a lealdade deixam de existir, e 

ainda se promove a exclusão social dos não competitivos, a agressividade individual e 

coletiva (KOVÁCS, 2002). 

7. Hiperdimensionamento da perspectiva econômica, apresentada como única capaz de 

superar os conflitos e as contradições. Acredita-se que o poder do mercado, da empresa 

privada e do indivíduo cria a prosperidade e que a globalização da economia trará bem-estar 

para a humanidade (KOVÁCS, 2002). Incentiva-se a obsolescência programada e o consumo, 

é mesmo possível dizer que os indivíduos entraram em uma sociedade de consumo, onde “o 

desenvolvimento se volta para o problema do consumo e não mais para o da produção” 

(ENRIQUEZ, 1999, p. 73). 
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Todos esses aspectos influenciam os processos de subjetivação dos trabalhadores. E 

Antunes (2009) ainda acrescenta que como modelo de produção aliado ao neoliberalismo, o 

toyotismo, caracterizado pelo processo produtivo flexível, pelo just in time, pela polivalência 

dos profissionais, pelo sindicalismo manipulado e pela terceirização, também traz diversos 

danos a subjetividade do indivíduo. 

De acordo com o autor, o toyotismo enfraquece qualquer resquício do welfare state e 

reduz as conquistas sociais, distanciando a sociedade de qualquer proposta para além do 

capital. Além disso, este modelo neoliberal aumenta em escala global o desemprego 

estrutural, a intensificação e precarização do trabalho, a fragmentação da classe trabalhadora e 

a destruição da natureza (ANTUNES, 1999).  

 

[...] chegamos hoje a uma infinidade de novas relações de trabalho, como contratos 

flexíveis, temporários, com variação de remuneração e trabalho no domicílio, 

negociação individual, alternância de períodos de desemprego e trabalho 

temporário, subcontratação e terceirização. Enfim, às múltiplas formas de 

precarização do trabalho. O movimento sindical se fragiliza nessa nova 

configuração e se encontra desorientado no enfrentamento dos argumentos de 

cooptação presentes nas novas formas de gestão (NARDI, 2006, p. 58 e 59). 

 

Porém, todas essas inovações na esfera do trabalho significaram a acentuação do 

sofrimento do trabalhador, disfarçado por discursos e compensações amenizadoras por parte 

da classe dominante (GURGEL, 2010, p. 5). E através do discurso da flexibilização, e 

principalmente com as novas tecnologias, o trabalho invade cada vez mais as demais esferas 

de vida do indivíduo (nos momentos com a família, de lazer, etc. e a qualquer hora do dia), 

influenciando significativamente seus processos de subjetivação.  

Apesar dessa dominação do sujeito através de mecanismos cada vez mais sofisticados 

e tecnológicos de controle, o trabalho, a partir das transformações contemporâneas na sua 

forma de emprego, tem sido colocado em xeque como elemento de coesão social. Já que no 

capitalismo contemporâneo é pouco provável o pleno emprego (NARDI, 2006). É a partir 

desses questionamentos que se iniciam na década de 1980 os debates sobre a centralidade do 

trabalho, que serão abordados a seguir. 

 

2.1. DEBATES CONTEMPORÂNEOS SOBRE A CENTRALIDADE DO TRABALHO 

 

Devido às profundas transformações na esfera do trabalho e aos questionamentos 

quanto à possibilidade do trabalho conseguir se sustentar como elemento de coesão social, os 

debates sobre a centralidade do trabalho tem se acirrado nas últimas décadas. Passa, então, a 
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se pensar em um modelo de sociedade em que o trabalho não se constitua como organizador 

das estruturas sociais e formador da identidade do indivíduo. 

Dessa forma, alguns autores americanos e europeus defendem a tese do “fim do 

trabalho” (OFFE, 1989; RIFKIN, 1995; DE MASI, 1999, 2000; MÉDA, 1996), pois com a 

diminuição dos empregos permanentes, as pessoas estariam trabalhando menos horas e 

ocupando o tempo livre com atividades fora da esfera laborativa, como o lazer, a família, a 

política, a religião etc. (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). 

O sociólogo alemão Claus Offe (1989), um dos precursores desse debate, afirma que a 

sociologia burguesa e a marxista compartilham a visão de que o trabalho constitui o fato 

sociológico fundamental, e por isso constroem a dinâmica central da sociedade moderna na 

sociedade do trabalho. Assim, para o autor, ao trabalho foi atribuída uma posição-chave na 

teoria sociológica.  

Offe (1989) atribui essa posição do trabalho a dois fatores: ao processo de 

diferenciação do trabalho, que o separou de outras atividades e esferas sociais e tornou 

possível sua personificação na categoria social do trabalhador; e a obtenção de riqueza passa a 

ser teologicamente sancionada com um status ético que justificou a acumulação estimulada 

pelo capitalismo. 

Para o autor, o trabalho assalariado foi separado da esfera da família e de outras 

formas de associação e foi vinculado à organização e divisão capitalista do trabalho, bem 

como aos processos de pauperização, alienação, racionalização e a formas de resistência. E 

foram essas questões que se tornaram o pivô das pesquisas das ciências sociais.  

No entanto, segundo Offe (1989), esse modelo de pesquisa social centrado no trabalho 

entrou em declínio. Para comprovar sua tese, o autor apresenta quatro argumentos:  

1) os estudos contemporâneos das ciências sociais deixaram de tratar o trabalho como o mais 

importante princípio organizador das estruturas sociais;  

2) as subdivisões na esfera do trabalho (mercado de trabalho primário/secundário, 

interno/externo, trabalho formal e informal, formas de trabalho produtivas e de serviços) 

demarcam uma heterogeneidade que tornam o fato de ser empregado pouco significativo, e 

assim a relação com o trabalho não constituiria fonte de identidade coletiva e de associações 

culturais, organizacionais e políticas;  

3) a ética do trabalho está em declínio, pois apesar de se manter como necessidade de 

sobrevivência, no nível da integração social, a ideia do trabalho como um dever ético está se 

desintegrando; e, 
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4) parece improvável que o trabalho continue a desempenhar um papel central como valor que 

integra e conduz a existência dos indivíduos, na medida em que a diminui as experiências de 

emprego formal e aumentam as de desemprego, o que reduz o tempo de trabalho como 

proporção do tempo de vida. 

 Com seus argumentos, Offe (1989) aponta para uma crise da sociedade do trabalho, 

onde o trabalho não só é deslocado de seu status de fato central da vida, como está sendo 

privado também de seu papel subjetivo como a força motivadora central na atividade dos 

trabalhadores. E assim deixa de ser também a categoria chave da sociologia. 

Rifkin (1995), ao analisar o caso dos Estados Unidos, afirma que a Terceira Revolução 

Industrial gerou um deslocamento tecnológico da força de trabalho, assim inúmeras profissões 

desapareceram, sendo substituídas pelas máquinas modernas. Segundo o autor, a setor do 

conhecimento que emerge a partir disso não seria suficiente para empregar a massa de 

excluídos pela automação, gerando assim uma redução global dos postos de trabalho, o 

aumento do desemprego e o aumento do trabalho informal e precário.  

Então, em 1995, o autor defendia que nas décadas seguintes, apesar de toda a 

resistência do empresariado, as nações não teriam outra alternativa a não ser reduzir as horas 

de trabalho para redistribui-lo entre os desempregados. Rifkin (1995) acreditava que até fim 

do século passado a jornada de trabalho já teria sido implementada por diversos países.  

E assim, na previsão do autor, haveria uma massa de trabalhadores qualificados 

empregados, que teriam seu tempo de lazer ampliado e seriam pressionados pelo mercado ao 

entretenimento de massa e ao consumo, e uma massa de trabalhadores não qualificada para os 

empregos baseados em alta tecnologia desempregada. Nesse contexto, a utilização do tempo 

ocioso e a redefinição do papel do indivíduo em uma sociedade sem emprego seriam as 

grandes questões do mundo contemporâneo (RIFKIN, 1995). 

 

A estrada para uma economia quase sem trabalhadores está à vista. Se esta estrada 

leva a um porto seguro ou a um terrível abismo, dependerá de como a civilização irá 

preparar-se para a era pós-mercado que virá logo após a Terceira Revolução 

Industrial. O fim do trabalho poderia significar a sentença de morte para a 

civilização, como a conhecemos. O fim do trabalho poderia também sinalizar uma 

grande transformação social, um renascimento do espírito humano (RIFKIN, 1995, 

p. 315) 

 

Nesse sentido, o autor defende que a saída para a sociedade de mercado seria um novo 

contrato social, um novo modelo de sociedade baseado na força do terceiro setor, onde 

prevaleceria as relações voluntárias e comunitárias, na venda do tempo e dos serviços 

individuais de um a outro. Segundo Rifkin (1995), o serviço voluntário do terceiro setor seria 
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uma visão alternativa ao ethos utilitário do mercado e um antídoto ao materialismo do 

pensamento industrial. 

 A filósofa francesa Dominique Méda (1996), ao realizar uma análise histórica, afirma 

que o trabalho não foi sempre uma categoria central nas aspirações individuais e sociais. 

Dessa forma, para a autora, o trabalho é uma construção histórica determinada, e o lugar que 

ocupa na sociedade contemporânea é um resultado, e não uma característica estrutural de 

todas as sociedades. 

Méda (1996) alega que a categoria social trabalho não pode sozinha sustentar todo o 

sistema de relações sociais necessários à coesão e integração social em determinado período 

histórico. E por isso, a autora defende que, no século XXI, o trabalho não pode mais cumprir 

todas as funções que lhe foram lançadas, como distribuidor de riqueza, cimento dos laços 

sociais e meio pelo qual se alcança a autorrealização. A autora critica o modelo social vigente 

que concentra nos meios econômicos a criação de valor, e que sublimou as outras formas 

possíveis de expressar as capacidades humanas e de viver em sociedade.  

Dessa forma, Méda (1996) defende a normatização da redução do tempo ocupado pelo 

trabalho, para que este seja ocupado com atividades privadas (amizade, família, vida 

emocional e cultural) e com atividades políticas, importantes para a realização individual e 

para a democracia. No entanto, a autora reconhece que para isso é necessário que todos 

tivessem acesso ao emprego em uma base justa e equitativa, de forma a superar o déficit 

democrático e de emprego em que a sociedade se encontra. E que assim o trabalho ocupe 

menos horas de trabalho, deixando espaço para outras atividades particulares e coletivas 

(MÉDA, 1996). 

Essas teses sobre o fim do trabalho têm encontrado seu contraponto na análise de 

outros autores (ANTUNES, 2009; DE LA GARZA, 2000), que fazem uma leitura 

principalmente a partir de países periféricos, como a América Latina e o Leste Europeu 

(ROCHA-DE-OLIVEIRA E PICCININI, 2011). Afinal, para países periféricos como o Brasil 

a perda da centralidade do trabalho como categoria sociológica pela redução da jornada de 

trabalho e pelo aproveitamento do tempo ocioso com outras atividades particulares e coletivas 

se apresenta como uma perspectiva distanciada da realidade.  

Pois ao contrário do que diz Rifkin, uma massa de excluídos tem sim sido jogada ao 

desemprego, mas os que permanecem empregados têm seu tempo de trabalho intensificado, 

não necessariamente dentro da estrutura física da organização, mas ligada a ela através de 

diversos mecanismos tecnológicos, e assim nenhuma das categorias está em condições de se 

envolver no trabalho voluntário. E também porque uma grande parcela da população ainda 
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não tem acesso à educação, cultura e lazer de qualidade que lhes permita ter outras dimensões 

de autorrealização fora do trabalho. 

Antunes (2009), ao contrário daqueles que defendem a tese do “fim do trabalho”, 

ressalta que enquanto se realiza a desconstrução ontológica do trabalho, esta categoria 

sociológica se torna uma das questões mais importantes e explosivas da atualidade. Em 

contraste com Offe (1989) que afirma a perda da centralidade do trabalho nas pesquisas 

sociais, para Antunes (2009) muitas são as questões que perpassam a pesquisa social na 

contemporaneidade: “Trabalho e desemprego, trabalho e precarização, trabalho e gênero, 

trabalho e etnia, trabalho e nacionalidade, trabalho e corte geracional, trabalho e 

imaterialidade, trabalho e (des)qualificação, muitos são os exemplos da transversalidade e da 

vigência da forma trabalho” (p. 174). 

Nesse sentido, Antunes (2009) explica que o que se desintegra é o trabalho na forma 

do trabalhador assalariado industrial, mas quando se parte de uma “noção ampliada de 

trabalho” (p. 177) é possível compreender o seu significado no mundo contemporâneo. Dessa 

forma, desaparece o trabalho estável, pois o sistema capitalista precisa cada vez mais das 

diversificadas formas de trabalho parcial, part time, terceirizado, precarizado, e estas formas 

de trabalho, complexificadas, heterogeneizadas e intensificadas, é que se expandem de forma 

explosiva tanto no mundo produtivo quanto no de serviços (ANTUNES, 2009). 

 

Portanto, ao invés da substituição do trabalho pela ciência, ou ainda da substituição 

da produção de valores pela esfera comunicacional, da substituição da produção pela 

informação, o que se pode presenciar no mundo contemporâneo é uma maior inter-

relação, uma maior interpenetração entre as atividades produtivas e improdutivas, 

entre as atividades fabris e de serviços, entre atividades laborativas e de concepção, 

que se expandem no contexto da reestruturação produtiva do capital. O que remete 

ao desenvolvimento de uma concepção ampliada para se entender sua forma de ser 

do trabalho no capitalismo contemporâneo, e não sua negação (ANTUNES, 2009, p. 

178) 

 

Para De La Garza (2000), os autores que defendem as teses sobre o fim do trabalho 

possuem uma visão equivocada, na qual não percebem as transformações concretas e 

específicas do trabalho, mas sim o fim da utopia do socialismo e da classe trabalhadora como 

sujeito. O autor alega que a maior parte desses trabalhos não se baseia em uma investigação 

empírica sistemática sobre as tendências do trabalho, e através de dados estatísticos mostra 

que muitas das considerações realizadas sobre o fim do trabalho demarcam um caráter 

eurocêntrico e norte-americano. E por isso, o autor sintetiza as principais teses sobre o fim do 

trabalho, provenientes de diversos autores, e apresenta seus contrapontos. 
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A primeira tese apresentada por De La Garza (2000) é a de que a crescente 

heterogeneidade no interior do mundo do trabalho e sua repercussão nas normas, valores e 

atitudes dos trabalhadores têm fragmentado a identidade da classe trabalhadora, o que 

impediria a formação de organizações, ideologias e a construção de projetos sociais amplos. 

Já para De La Garza (2000) esse argumento estruturalista é simplista, pois as relações entre 

estruturas, subjetividades, identidades e ações coletivas são mais complexas. Além disso, para 

o autor, o trabalhador típico (industrial, homem, de emprego estável) não é característico de 

toda a história da sociedade, principalmente se observados os países periféricos. Dessa forma, 

não é a posição na estrutura social ou a ocupação no trabalho que determinará as 

possibilidades de formação de identidade e ação coletiva. 

A segunda tese refere-se à fragmentação dos mundos de vida que faz com que o 

trabalho perca centralidade na constituição de identidades coletivas, assim as esferas fora do 

trabalho, como a do consumo, se tornam mais importantes na constituição de identidades (DE 

LA GARZA, 2000). No entanto, para o autor, é difícil sustentar as teses de desarticulação 

absoluta da sociedade, e seria mais pertinente pensar na existência de articulações parciais, 

mesmo porque, os trabalhadores não viviam no século passado em mundos de vida totalmente 

articulados, já que vivenciavam um contexto de transição forçada pela revolução industrial. 

Dessa forma, De La Garza (2000) defende que a fragmentação, as articulações parciais e a as 

rearticulações dinâmicas são processos históricos próprios da história da humanidade, e que as 

investigações concretas mostram que a influência da vida do trabalho na subjetividade dos 

indivíduos continua importante. 

A terceira tese deprecia o trabalho como criador de valor, no entanto, De La Garza 

(2000) afirma que, apesar do crescimento do setor financeiro na economia, uma parte da 

inversão para criação de valor continua ocorrendo na esfera da produção. Assim, segundo o 

autor, o dinheiro pode se reproduzir infinitamente no circuito financeiro, mas uma parte tem 

que ser dedicada a aquisição de bens e serviços a fim de satisfazer as necessidades humanas, 

os quais terão que ser produzidos fora do setor financeiro, na qual a fábrica sem homens é 

uma utopia que não encontra bases reais na atualidade. 

A quarta e última tese se refere à visão de derrota do movimento dos trabalhadores 

frente ao avanço das políticas neoliberais e da reestruturação produtiva (DE LA GARZA, 

2000). No entanto, o autor afirma que os trabalhadores já passaram por outros momentos 

históricos de crise frente à força do capitalismo, e que muitas vezes se tem exagerado e 

generalizado a crise sindical, que na verdade assume contornos diferentes de país para país, 
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bem como não há um modelo único internacional de relações industriais, em relação a 

proteção do Estado ao trabalho e às políticas empresariais de gestão da força de trabalho. 

Em suma, o autor não acredita que o fim do trabalho se dê pelo incremento do tempo 

livre, pois a tendência é de que não haverá trabalho para todos e, assim, se estenda o trabalho 

precário, tendo em vista que a necessidade de trabalhar se mantém. Dessa forma, seu 

pensamento é congruente com o de Antunes (2009) no sentido de que mostra que o fim do 

trabalho se refere a sua forma de trabalho formal e estável, que tem sido substituído por outras 

formas de trabalho consideradas anômalas para os países desenvolvidos, mas que já tem uma 

longa história de normalidade nos países de Terceiro Mundo (DE LA GARZA, 2000). 

Nardi (2006, p. 32) também concorda que o “trabalho continua central do ponto de 

vista da estrutura social e para a construção material e psíquica dos sujeitos”. E, portanto, 

enquanto não houver um modelo ou projeto societário que substitua o trabalho, como modo 

de manutenção da existência, será justamente por fazer falta na organização da sociedade, 

pela precarização ou pelo desemprego, que o trabalho se torna mais central. “A reorganização 

da sociedade pode ser pensada, portanto, em torno deste trabalho que faz falta” (NARDI, 

2006, p. 33). 

Isso pode ser percebido com a própria crise financeira de 2008, que gerou o 

fechamento de diversos postos de trabalho em todo o mundo, aumentando significativamente 

as taxas de desemprego, que no caso dos Estados Unidos bateu o recorde de 9,8% (REBÊLO, 

2010). Sendo assim, a crise atingiu diretamente o mundo do trabalho, aprofundando a 

pobreza, a desigualdade social, a economia informal e precarização do trabalho. 

E para evitar mais danos dos que foram observados, os governos de diversos países 

interviram na economia com diversas estratégias a fim de manter a demanda e, 

consequentemente os níveis de produção e emprego (REBÊLO, 2010). Isto é, mesmo as 

economias mais neoliberais identificam a importância do trabalho, e do papel estrutural 

Estado (GURGEL, 2010b, p. 13), para manutenção do sistema produtivo vigente. Então não é 

possível afirmar que o mundo do trabalho em sentido amplo tem perdido sua centralidade, 

pois esta é ainda mais reforçada quando o trabalho faz falta. 

Assim, as diversas abordagens que defendem a centralidade do trabalho mostram que 

o trabalho continua sendo fundamental para os sujeitos, tanto do ponto de vista econômico 

quanto social, ainda que tenha se diversificado e transformado ao longo do tempo (ROCHA-

DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). Para os autores, o trabalho se mantém indispensável 

para: a satisfação das necessidades humanas, a manutenção da ordem moral, econômica, 

social, jurídica, política e cultural, a organização do tempo e do espaço de vida dos 
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indivíduos, a integração social e realização pessoal e a legitimação das fases de vida, como 

estudo, trabalho e aposentadoria. 

 

2.2. AS TRANFORMAÇÕES DO TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

As transformações no mundo do trabalho também afetam significativamente os 

processos e as relações de trabalho na esfera pública. Essas interferências no setor público se 

acentuaram no último século, devido a profundas modificações na relação do Estado com o 

setor privado e a sociedade civil (PECI, PIERANT e RODRIGUES, 2008).  

As transformações mais significativas na Função Pública no Brasil geralmente foram 

impulsionadas por reformas administrativas do Estado. Porém, as ações para modernizar a 

Administração Pública foram marcadas por muitos tropeços e muitas vezes por impactos 

negativos para a função pública e seu quadro de pessoal. Conforme Scliar (2006), o primeiro 

governo Vargas (1930-1945), pode ser definido como o período da “modernização Daspiana”, 

e começa com a Revolução de 1930, que deu fim à República Velha e colocou Vargas no 

poder, principal ator do processo de modernização da administração pública.  

Essa modernização acompanha o processo de alteração dos grupos oligárquicos no 

poder central e o consequente enfraquecimento das elites rurais, bem como a transição da 

sociedade rural para sociedade urbano-industrial, que permite a entrada de novos políticos e 

técnicos no cenário político. Estes passaram a representar novos setores sociais emergentes, 

como a classe média composta de funcionários públicos, professores, funcionários liberais, o 

operariado urbano centrado nas grandes cidades e a burguesia industrial (SCLIAR, 2006). 

De acordo com Scliar (2006) essa modernização também se deve a um contexto 

internacional que incluía a Grande Depressão, que reduziu a exportação de café e a 

importação de produtos industrializados, levando o Brasil a iniciar seu processo de 

substituição de importações, e o New Deal, caracterizado pelo aumento da intervenção estatal. 

Segundo Costa (2010), o projeto nacionalista de Vargas visava romper com as práticas 

conservadoras da república velha, superar o esquema clientelista e anárquico da administração 

oligárquica. E conforme Scliar (2006), Vargas reconhecia que para isso era necessário uma 

burocracia profissional competente e capaz de ampliar tecnicamente o projeto de 

modernização econômico e social, colocando a administração pública profissionalizada e 

valorizada na linha de frente da modernização do país. 

De acordo com Costa (2010), a reforma administrativa de Vargas se inspirava no 

modelo weberiano de burocracia e tomava como referência a organização do serviço civil 
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americano e tinha como um de seus objetivos promover a racionalização burocrática do 

serviço público, por meio da padronização, normatização e implantação de mecanismos de 

controle, além da introdução de princípios como a centralização, impessoalidade e separação 

entre o público e o privado. 

Segundo Scliar (2006), essa modernização burocrática incluía a Constituição de 1934, 

com avanços como a introdução do princípio do mérito, a criação da Justiça do Trabalho, 

dando suporte de proteção social nas relações econômicas desiguais, e a da Justiça Eleitoral, 

visando à moralização do processo eleitoral. Porém teve vida breve, tendo em vista que com o 

Golpe de Estado de 1937, o congresso e as assembleias legislativas foram fechadas e as 

garantias constitucionais suspensas. 

Esse processo de modernização e burocratização da administração pública foi marcado 

por algumas ações governamentais. Segundo Costa (2010), em 1935, foi criada a Comissão 

Mista de Reforma Econômico-Financeira, que destacou a Subcomissão Nabuco para estudar a 

possibilidade de reajustamento dos quadros do Serviço público Civil, e em 1936, em 

decorrência desses trabalhos, foi promulgada a Lei nº 284 de 28/08 (Lei do Reajustamento), 

que estabeleceu nova classificação de cargos, fixou normas básicas e criou o Conselho 

Federal do Serviço Público. 

Conforme Scliar (2006), o mecanismo estatal central desse processo modernizador foi 

o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), criado pelo Decreto-Lei nº 579 

de 30 de julho de 1938. Outras ações importantes foram: a criação do IPASE, órgão 

previdenciário para os funcionários públicos, em 1938, e a criação dentro do DASP da 

Fundação Getúlio Vargas em 1944, na gestão de Luís Simões Lopes, no mesmo contexto de 

busca de crescimento e eficiência. 

Para Costa (2010) e Scliar (2006) o papel do DASP era definir e executar a política 

para o pessoal civil, estabelecer a integração entre os órgãos públicos, promover a seleção 

através de sistemas de mérito (concurso público), a fim de neutralizar a influência de 

interesses públicos ou privados nos negócios estatais, executar a capacitação técnica do 

funcionalismo, a sistematização dos seus deveres e direitos e a elaboração do Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União, promover a racionalização dos métodos no serviço 

público e elaborar e fiscalizar a proposta orçamentária. 

O período de 1945 a 1964 pode ser caracterizado pelo advento da “administração 

paralela” e pelo nacional-desenvolvimentismo. Assim, de acordo com Costa (2010), o período 

de 1952 a 1962 foi marcado por uma série de estudos e projetos relacionados à reforma 

administrativa nunca implementados, caracterizando um período de cisão entre administração 
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direta, entregue ao clientelismo e a normas e controles rígidos, e administração 

descentralizada dotada de autonomia, com possibilidade de recrutar sem concurso e com 

remuneração de mercado, gerando assim ilhas de excelência voltadas para a administração do 

desenvolvimento e a deterioração do núcleo central da administração. 

Conforme Costa (2010), nesse período, que compreende Getúlio Vargas, Juscelino 

Kubitscheck, Jânio Quadros e João Goulart, apesar de avanços isolados, que deram uma nova 

visão na administração pública, com a introdução de conceitos, diretrizes e objetivos mais 

racionais, o que se observa é a manutenção das práticas clientelistas e a falta de investimento 

na profissionalização da burocracia. Pois para se acompanhar a evolução econômica e política 

do país se criavam novas estruturas fora da administração direta, adiando a reformulação e 

profissionalização da burocracia pública. 

Segundo Diniz (2004), a reforma realizada pelo primeiro governo da ditadura militar 

(1964-85) centralizou ainda mais o poder do Estado e iniciou a inserção de mecanismos do 

setor privado ao estatal. O período de 1964 a 1989 foi caracterizado pela modernização 

autoritária, onde o governo ditatorial desejava maior intervenção na vida econômica e social, 

e para dotar o aparelho estatal de condições para isso realizou uma ampla reforma 

administrativa, disposta pelo Decreto-Lei nº 200, de 20/02/1967, que definia preceitos de 

organização e funcionamento da máquina administrativa, como a necessidade de 

fortalecimento e expansão do sistema do mérito e diretrizes gerais para um novo plano de 

classificação de cargos (COSTA, 2010). 

Conforme Costa (2010), de 1967 a 1979, a reforma ficou a cargo da Subsecretaria de 

Modernização e Reforma Administrativa e o DASP ficou reduzido à atuação sobre os 

recursos humanos. Sendo seu principal projeto elaborar um novo Plano de Classificação de 

Cargos, pautado na classificação por categoria, que, contudo não logrou êxito em modificar a 

estrutura hierárquica de cargos, permanecendo a prevalência do sistema de mérito apenas para 

os postos iniciais de carreira. Além disso, a modificação do estatuto do funcionalismo de 

estatutário para celetista e a criação de instituições da administração descentralizada visavam 

facilitar as pretensões intervencionistas do governo.  

A marca maior desse modelo foi a expansão da administração indireta, acirrando a 

dicotomia entre o Estado tecnocrático e moderno da administração indireta e o Estado 

burocrático, formal e defasado da administração direta. Conforme Costa (2010) e Paula 

(2005), as reformas da ditadura trazem como consequências negativas para a função pública a 

reprodução de práticas patrimonialistas, principalmente devido ao ingresso de funcionários 

sem concurso, e o enfraquecimento do núcleo estratégico do Estado, devido à negligência 
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com a administração direta e a falta de investimento na formação de quadros especializados 

para os altos escalões do serviço público. 

A Nova República inicia encontrando a administração pública com os órgãos de 

planejamento, modernização e recursos humanos totalmente dissociados, e com a área de 

recursos humanos tendo pouca prioridade. Em 1985, o Governo Sarney instituiu uma 

numerosa comissão para estabelecer as bases do funcionamento da administração pública, 

fixar o destino da função pública, racionalizar os procedimentos administrativos em vigor, 

além de traçar metas para áreas consideradas prioritárias, como a de recursos humanos e de 

informatização (COSTA, 2010).  

A valorização da função pública e a renovação dos quadros eram as metas principais 

dessa política. Para isso, foram criadas a ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), 

para formar os novos dirigentes do setor público, e o CEDAM (Centro de Desenvolvimento 

da Administração Pública) para treinar e reciclar os servidores públicos, visando uma 

alocação mais lógica e racional de funcionários públicos, além disso, foram elaborados um 

novo plano de carreira, uma revisão do estatuto do funcionalismo e um plano de retribuições 

(COSTA, 2010). Mas, segundo o autor, as medidas do governo Sarney, também não foram 

bem sucedidas, pois faltava planejamento governamental e meios eficazes de implementação. 

Na Constituição de 1988 determinou-se um regime único para os servidores públicos 

disciplinado pela Lei 8.112 de 1990 e alterado pela Lei 9.527 de 1997, que visava reduzir as 

disparidades entre administração direta e indireta, mas acabou eliminando a flexibilidade da 

administração indireta, que constituía o setor dinâmico da administração pública (COSTA, 

2010). Além disso, segundo Abrucio (2007), essa legislação resultou em um aumento do 

corporativismo estatal, ao invés de produzir servidores do público, com falsas isonomias e o 

incentivo a um distanciamento da burocracia em relação à população. 

Além disso, segundo o mesmo autor, a criação de um Regime Jurídico Único trouxe 

grandes problemas para o Estado, com se observa a seguir: 

 

A aplicação de um Regime Jurídico Único (RJU) a todos os servidores públicos 

abruptamente transformou milhares de empregados celetistas em estatutários, 

gerando um problema ainda não solucionado para a gestão da previdência dos 

servidores públicos, pois assegurou aposentadorias com salário integral para todos 

aqueles que foram incorporados compulsoriamente ao novo regime sem que nunca 

tivessem contribuído com esse sistema. Além disso, o RJU institucionalizou 

vantagens e benefícios que permitiram um crescimento vegetativo e fora de controle 

das despesas com pessoal, criando sérios obstáculos ao equilíbrio das contas 

públicas e aos esforços de modernização administrativa em todos os níveis de 

governo (COSTA, 2010, p. 112). 
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Porém, segundo Abrucio (2007) e Costa (2010), apesar dessas inúmeras deficiências, é 

inegável que a Constituição de 1988 representou um avanço significativo quanto à 

democratização da esfera pública, pois permitiu uma maior participação popular nas decisões 

públicas e institucionalizou mecanismos de democracia que incentivavam um maior controle 

social e o reforço dos princípios de legalidade e publicidade, quanto à descentralização 

político-administrativa e a importância do planejamento. 

No entanto, conforme Abrucio (2007), esse cenário unido à crise fiscal permitiu que 

na década de 1990 o maior incentivo ao funcionalismo fosse a aposentadoria. Então, segundo 

o autor, pelas deficiências da reforma administrativa do período ditatorial e as falhas da 

Constituição de 1988 aumentou às criticas ao Estado e ao funcionalismo público resultando 

em um discurso de Estado mínimo e no conceito de funcionários públicos como marajás.  

Assim, para Diniz (2004), Abrucio (2007) e Costa (2010), o Governo Collor inicia em 

1990 a era do gerencialismo e é marcado por um oportunismo neoliberal e pelo 

desmantelamento do setor público, promovido por uma reforma administrativa que 

desestruturou o aparelho burocrático, reduziu o Estado e realizou cortes de pessoal que não 

trouxeram expressiva redução de custos, mas somente a degradação do serviço público e a 

exposição do funcionário público como bode expiatório. 

 

A rápida passagem de Collor pela presidência provocou, na administração pública, 

uma desagregação e um estrago cultural e psicológico impressionantes. [...] A 

administração pública sentiu profundamente os golpes desferidos pelo Governo 

Collor, com os servidores descendo aos degraus mais baixos da auto-estima e 

valorização social, depois de serem alvos preferenciais em uma campanha política 

altamente destrutiva e desagregadora. (TORRES, 2004, p. 170, apud COSTA, 

2010) 

 

De acordo com o MARE (1997), a Reforma de Estado promovida na década de 1990 

se insere em um contexto de grande competição internacional, que imprimia uma pressão por 

eficiência no uso dos recursos, por significativas transformações tecnológicas, que 

impactaram drasticamente os processos de trabalho, por uma insatisfação crescente com 

serviços públicos e com o funcionamento do Estado, e devido a esses fatores por uma 

necessidade de fortalecer estrategicamente o Estado. 

A vertente gerencial foi implantada em 1998 no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, com a participação de Luiz Carlos Bresser-Perreira, ex-ministro da Administração e 

Reforma do Estado, através da emenda constitucional da reforma administrativa do Estado, 

influenciada pelo movimento internacional de reforma do Estado iniciado na década de 1970, 

principalmente nos EUA e no Reino Unido (PAULA, 2005). Esse movimento, segundo a 
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autora, incentivava a transferência dos conhecimentos gerenciais da iniciativa privada e a 

lógica do meio empresarial para o setor público, tratando o serviço publico como se fosse um 

negócio, e foi reforçado pela disseminação de modismos gerenciais, como a administração 

participativa, pela cultura do management e pelas críticas às organizações burocráticas. 

Conforme Paula (2005), este movimento defendia a implantação do sistema gerencial 

no lugar do sistema burocrático, com a instauração de uma organização pós-burocrática, 

flexível e participativa. Segundo Peci, Pieranti e Rodrigues (2008) e Paula (2005), a reforma 

buscava a reestruturação e redução da máquina estatal, o aumento da sua eficiência e a 

responsabilização dos atores políticos, a substituição da cultura burocrática pela gerencial 

através da adoção de ideias e ferramentas do setor privado pelos gestores públicos e a 

implantação de um modelo de gestão que valorizasse a participação e iniciativa do servidor 

público e sua capacitação. 

Assim, a reforma desejava que a administração pública se fundamentasse na 

profissionalização e valorização do servidor público. Por isso, inaugurou uma nova Política de 

Recursos Humanos, cujos objetivos eram: adequar os recursos humanos ao contexto de 

mudança; dotar o Estado de um núcleo estratégico capaz de formular e controlar a 

implementação de políticas públicas; fortalecer os servidores para conservar a memória 

institucional, supervisionar a vasta rede de parceiros, dar vida aos valores fundamentais do 

setor público, garantir a qualidade e continuidade da prestação dos serviços e a realização do 

interesse público; e, desenvolver o potencial profissional dos servidores públicos, através da 

capacitação (MARE, 1997). 

Desta forma, o perfil dos servidores públicos que a reforma desejava formar eram 

profissionais com amplo domínio sobre a missão da organização, com conhecimentos mais 

variados e integrados sobre o processo produtivo e, acima de tudo, com maior independência 

e poderes para a tomada de decisões. E profissionais generalistas com conhecimentos diversos 

que permitissem escolhas estratégicas e eficientes, inovadores, com capacidade de 

interlocução com os stakeholders, com habilidades de negociação, capazes de construir 

alianças estratégicas, competentes para avaliar políticas e monitorar as organizações 

contratadas, defensores do interesse público, capazes de promover mudanças e gerenciar bem 

os recursos financeiros, informacionais e humanos (MARE, 1997). 

Segundo o MARE (1997), as principais Diretrizes da Política de Recursos Humanos 

da reforma gerencial eram a reestruturação das carreiras, a política de concursos, a revisão da 

política remuneratória, o fortalecimento da avaliação de desempenho e a política de 

capacitação. 
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A reestruturação das carreiras visava redefinir o papel do Estado e impactou 

significativamente os quadros de pessoal (MARE, 1997). Conforme o Ministério, o perfil do 

serviço público era caracterizado na época da reforma por uma distorção entre o nível de 

escolaridade e as atividades exercidas pelos servidores, pois 42% dos servidores federais 

tinham ensino superior completo. Porém a maioria do pessoal estava concentrada nos níveis 

operacionais, já que apenas 6% dos servidores atuavam nas áreas de atividades exclusivas de 

Estado, como fiscalização, polícia, diplomacia, jurídica e orçamento, planejamento e gestão 

pública. 

Então, os promotores da reforma identificaram a necessidade de conciliar o caráter 

permanente das carreiras com as mudanças no ambiente interno e externo. E isso envolvia o 

desafio de fazer coexistir um sistema de regras organizado e geral com a necessidade de 

flexibilizar a gestão de pessoal. Assim, a política de recursos humanos extinguiu diversos 

cargos e passou a definir regras genéricas e flexíveis para as carreiras, com atribuições amplas 

e elementos comuns, e regras gerais e uniformes relativas à remuneração, promoção e 

aposentadoria. Pois com isso aumentava-se o campo de atuação dos servidores, facilitando o 

remanejamento e a administração da carreira, de acordo com as necessidades do Estado. 

(MARE, 1997).  

A política de concursos regulares buscava obter a lotação adequada dos quadros de 

pessoal ao pleno desenvolvimento das atividades e a recomposição regular e permanente da 

força de trabalho. Concomitante a isso, a revisão da política remuneratória, visava atenuar a 

diferença salarial existente entre os servidores do setor público e os seus equivalentes do setor 

privado, corrigir distorções na estrutura remuneratória, aperfeiçoar instrumentos que 

associassem a remuneração ao desempenho do servidor, manter sob controle o impacto dos 

gastos com pessoal no orçamento e fortalecer as carreiras de nível superior (MARE, 1997). 

A diretriz relacionada ao fortalecimento da avaliação de desempenho associava a 

remuneração e incentivos ao desempenho do servidor, buscando a distribuição de 

responsabilidades e a motivação do servidor, subsidiar ações de capacitação e mensurar seus 

efeitos no desempenho dos servidores. Em complemento a isso a política de capacitação tinha 

como objetivos contribuir para a melhoria da eficiência do serviço público e da qualidade dos 

serviços prestados aos cidadãos; valorizar o servidor público, por meio de sua capacitação 

permanente para o desenvolvimento de uma administração pública ágil e eficiente; assegurar 

a coordenação e o acompanhamento das ações de capacitação e possibilitar a constante 

adequação da força de trabalho às necessidades do Governo Federal. 
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Para Abrucio (2007), os principais avanços obtidos pela reforma gerencial foram a 

continuação e aperfeiçoamento da reforma do serviço civil iniciado na ditadura, a 

reorganização administrativa do governo federal, a melhoria das informações na 

administração pública e o fortalecimento das carreiras de Estado. Além da política de 

concursos e capacitação e o aperfeiçoamento do ideal meritocrático, bem como o 

estabelecimento de tetos para os gastos com funcionalismo e de parâmetros para as restrições 

orçamentárias, alterações no RJU e a incorporação do princípio de eficiência no direito 

administrativo. E independente da efetividade das medidas tomadas, a implementação da 

reforma gerencial provocou um debate sobre as novas formas de gestão, orientadas pela 

melhoria do desempenho no setor público (ABRUCIO, 2007). 

Em suma, de acordo Paula (2005), a política de recursos humanos da reforma 

gerencial foi caracterizada pela flexibilização do serviço público quanto à estabilidade nos 

cargos em casos de insuficiência de desempenho ou por excesso de quadros. Ainda segundo a 

autora, esta medida visava imprimir uma mudança da cultura da gestão pública e reduzir o 

déficit público.  

Porém, conforme salienta Paula (2005), a reforma também foi caracterizada pela 

valorização dos profissionais do núcleo estratégico do Estado, inclusive através da mudança 

na remuneração e da disponibilização de cursos de formação e especialização para este 

segmento. Isto se deu, ainda conforme a mesma autora, enquanto os escalões inferiores, 

geralmente ligados aos serviços sociais, foram deteriorados, prejudicando o comprometimento 

dos profissionais com o Estado, com a qualidade dos serviços e com o interesse público. 

As diversas reformas adotadas na Administração Pública e a falta de uma política 

sólida de recursos humanos fizeram com que o quadro de pessoal do serviço público fosse 

permeado por disparidades. E conforme Ribeiro (2009), apesar da adoção da vertente 

gerencial, os servidores públicos continuaram submetidos a modelos de gestão híbridos, que 

estão distanciados na teoria, mas imbricados na prática.  

 

O cotidiano desses trabalhadores é, ao mesmo tempo, atravessado por princípios 

tradicionais da administração pública burocrática e por valores 'inovadores' da 

administração pública gerencial. Portanto, como já foi dito, não existe modelo puro 

de gestão (Ribeiro, 2009, p.5). 

 

Outro ponto é que se têm funcionários públicos regidos por regimes de trabalho 

diferentes e com diferentes padrões salariais e benefícios convivendo muitas vezes nos 

mesmos ambientes de trabalho. Segundo Veneu (1989), grande parte dos funcionários da 
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administração direta é regida pelo Estatuto do Funcionário Público Civil, que garante a 

estabilidade no emprego. Já os funcionários regidos pela CLT podem em teoria ser demitidos 

com mais facilidade, porém possuem um padrão salarial melhor, mais condizente com o 

mercado. E as empresas economia mista ainda têm maior flexibilidade que as autarquias para 

estabelecer suas políticas de recursos humanos. 

Porém, segundo Salles e Nogueira (2006), essa estruturação da carreira pública faz 

com que as perspectivas dos servidores fiquem centradas na estabilidade e não no 

desenvolvimento profissional, o que contribui para um “engessamento” da vida profissional e 

para uma falta de expectativas para as relações de trabalho. Além disso, segundo os autores, 

esses fatores fazem com que os servidores manifestem uma baixa autoestima e uma perda da 

importância do significado do trabalho na esfera pública. 

 Desta forma, de acordo com Veneu (1989), os funcionários públicos ficam divididos 

na oposição entre a segurança do emprego público, que geralmente é associada à ociosidade, e 

os mecanismos competitivos de mercado. E ainda segundo o autor, as representações do 

servidor público colocam na estabilidade a principal explicação da ineficiência e acomodação 

do funcionário. Representações essas que são em parte construídas e reforçadas pelos meios 

de comunicação de massa (GURGEL, 2010b). 

Para Paula (2005), a reforma administrativa não alterou o caráter tecnocrático dos 

programas do governo, onde a tomada de decisões continuou centralizada na cúpula 

governamental composta pelos profissionais mais bem formados e competentes. Este quadro 

elimina a participação dos demais interessados no processo decisório, caracterizando o 

insulamento burocrático – “a impermeabilidade do Estado em face das pressões do mundo da 

política” (PAULA, 2005, p. 141), e a reprodução do autoritarismo e patrimonialismo, já tão 

arraigados no sistema político brasileiro.  

Diniz (2004) e Paula (2005) concordam que a visão tecnocrática aumenta o poder 

discricionário e o isolamento dos burocratas, incentivando a primazia de práticas personalistas 

e voluntaristas, e a elaboração de regras durante o processo decisório, colocando o 

individualismo do decisor a frente do interesse público. Além disso, o movimento 

gerencialista não atendeu também as demandas da área pública como podemos observar no 

discurso de Paula (2005, p. 98) a seguir:  

 

[...] o Estado gerencial enfatiza a boa administração, mas não se direciona para a 

superação de contradições e conflitos sociais, resultando em um Estado distanciado 

dos problemas políticos que é reforçado pela nova administração pública, pois esta 

não se volta para a evolução dos sistemas administrativos e deixa de enfrentar 

adequadamente a complexidade e os desafios da dinâmica política.  
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Para Paula (2005), a despeito do discurso participativo dessa nova administração, a 

estrutura e a dinâmica do Estado não garantiram uma inserção da sociedade civil nas decisões 

estratégicas e na formulação de políticas públicas, e a participação está envolvida por uma 

série de mecanismos de controle cada vez mais sofisticados e despersonalizados. 

Assim, segundo Paula (2005), a implementação do modelo gerencialista orientado pela 

racionalidade instrumental não resulta em uma ruptura com os problemas do passado. 

Portanto, este não tem se mostrado o modelo mais eficiente de gestão, já que a administração 

empresarial busca, predominantemente, resultados e eficiência técnica, deixando de lado 

questões relacionadas à democratização e ao interesse público, que são tão importantes no 

contexto estatal. Em síntese, para a autora, a nova administração pública não conseguiu 

transcender a dicotomia entre política e administração, pois sua estrutura e características 

dificultam a infiltração das demandas populares e uma efetiva participação social. 

 Para Abrucio (2007), a reforma gerencial não foi melhor sucedida pois continha erros 

de diagnóstico, como o conceito restrito que dava para carreiras estratégicas de Estado, que 

deixava de incorporar setores essenciais da União e desconsiderava que carreiras estratégicas 

são diferentes nos diversos níveis de governo. Além disso, foi estabelecida uma oposição 

completa entre a administração burocrática e a gerencial, que gerou um atrito desnecessário e 

infundado com a burocracia estratégica, não considerando a relação dialética entre elas 

(ABRUCIO, 2007). Assim, para o autor a reforma gerencial não teve fôlego para se sustentar 

de forma contínua, principalmente a partir do empobrecimento da agenda da gestão pública 

no segundo governo FHC, não havendo uma estratégia de gestão pública. 

O Governo Lula deu continuidade às práticas gerencialistas, criou novas carreiras e 

novos cargos em carreiras específicas, principalmente para nível superior e para o Ministério 

da Educação. Diversos concursos foram abertos para acompanhar o crescimento populacional 

e recuperar a força de trabalho, sendo que 70% das vagas autorizadas entre 2003 e 2007 foram 

para o MEC. Foi definido também um percentual mínimo de ocupação de cargos do DAS por 

servidores públicos efetivos (MPOG, 2011). Porém, também foi incapaz de estabelecer uma 

agenda para dar continuidade a reforma da gestão pública, além de promover um amplo 

loteamento dos cargos públicos para vários partidos, incluindo a excessiva politização da 

administração indireta e dos fundos de pensão (ABRUCIO, 2007). 

Como pontos positivos, o autor cita o aperfeiçoamento de mecanismos de controle da 

corrupção conjuntamente com ações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, 

bem como os programas que visavam à modernização da administração pública nos diversos 

níveis de governo, principalmente no nível estadual, à reconstrução da administração pública 
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através das variáveis: planejamento, recursos humanos, interconexão com as políticas 

públicas e atendimento aos cidadãos. Mas de qualquer forma, segundo o autor, ainda falta 

uma visão integrada e de longo prazo para a gestão pública brasileira, e assim também não há 

projetos consolidados para aperfeiçoamento e valorização da função pública. 

Para Veneu (1989), o funcionalismo público brasileiro se afasta muito do modelo de 

burocrata moderno de Weber, pois ao invés de impessoalidade, procedimentos racionais e 

sistemáticos, de capacitação técnica e mérito como condição de emprego, de separação entre 

cargo e ocupante, o que se encontra predominantemente são relações pessoais, decisões 

arbitrárias, influência da política e o cabide de emprego. É claro que esse quadro pode mudar, 

principalmente com o incentivo a capacitação dos servidores e a abertura de novos concursos 

iniciados com a reforma gerencial, que podem mudar o perfil do servidor público.  

Conforme Salles e Nogueira (2006), as diversas medidas para uma maior 

profissionalização dos profissionais do serviço público podem reduzir os efeitos do estado de 

frustração generalizado dos servidores. Porém, são muitas as distorções da reforma e é 

necessário tempo para que haja uma mudança da cultura organizacional pública. 

 Por enquanto, o que se vê de concreto, segundo Silva e Fadul (2007) é que os 

resultados alcançados com as transformações no setor público representam um pequeno 

avanço quanto à melhoria do serviço público e quanto à própria percepção dos funcionários 

públicos. Para os autores, as transformações foram mais significativas em relação à estrutura 

física e organogramas, porém incipientes em relação à mudança da cultura organizacional. No 

entanto, Gurgel (2010b) considera que o serviço público possui um padrão de atendimento 

razoável, apesar do ferramental técnico e metodológico atrasado. 

 Ao analisar as transformações engendradas pelas reformas ou tentativas de reformas 

realizadas na Administração Pública, é possível identificar os impactos gerados aos servidores 

públicos, inclusive, a sua subjetividade. E com isso é possível identificar que os servidores 

públicos que trabalharam em momentos históricos diferentes passaram por processos de 

subjetivação também distintos. E com isto é possível inferir que diferentes gerações de 

servidores públicos atribuam sentidos diversos ao trabalho. 
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3. INTERPRETAÇÕES DO TRABALHO: SENTIDOS, SIGNIFICADOS E 

REPRESENTAÇÕES 

 

Os estudos sobre sentidos e significados do trabalho ganharam destaque devido às 

transformações que envolvem o mundo trabalho abordadas no capítulo anterior, como a 

globalização da economia, a revolução tecnológica, as políticas neoliberais e a reestruturação 

produtiva (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). E também devido às questões que 

emergem desse contexto, como os debates sobre a centralidade do trabalho, a alienação, a 

precarização das relações laborais, o desemprego, entre tantas outras (DA ROSA et al., 2011). 

Dessa forma, é possível identificar que o movimento do capitalismo e suas novas 

formas de produção e de gestão modificam a dinâmica dos jogos de poder entre Estado, 

Capital e Trabalho e as micropolíticas presentes nos locais de trabalho, impactando 

significativamente nos processos de subjetivação na contemporaneidade (NARDI, 2006). E é 

por isso que se torna relevante, para a sociedade e para a ciência, compreender quais são os 

significados desse trabalho polissêmico e multifacetado, nessa sociedade marcada pela 

multidiversidade e quais são os sentidos pessoais atribuídos por quem vive do trabalho, e no 

atual contexto de desemprego e precarização, por quem não trabalha (DA ROSA et al., 2011; 

ANTUNES, 2009). 

Ressalta-se a relevância científica do tema na afirmação de Nardi (2006), para o qual 

compreender a transformação das relações entre subjetividade e trabalho, em um contexto de 

redimensionamento de sua função na coesão social, é um desafio para o campo das ciências 

humanas. No entanto, a temática dos sentidos e significados do trabalho só começou a ser 

estudada de forma sistemática a partir da década de 1970 pelo campo da Psicologia (DA 

ROSA et al., 2011).  

Mas, segundo Lips-Wiersma e Morris (2009), nas últimas duas décadas, os estudos 

abordando este tema têm crescido significativamente. O que mostra que a relevância da 

temática cresce enquanto se observa os impactos das políticas neoliberais na 

desregulamentação, intensificação, precarização e heterogeneização do trabalho e nos 

processos de subjetivação do indivíduo. E então, diversas correntes epistemológicas têm 

apoiado a produção científica sobre o assunto (DA ROSA et al., 2011). 

Borges, Tamayo e Alves Filho (2005) afirmam que os estudos sobre significado do 

trabalho na Psicologia iniciaram sob a influência do cognitivismo, mas alertam que devido a 

sua inter-relação com a influência da visão de mundo dos pesquisadores, surgiram 

divergências no construto cognitivista que fizeram surgir dois grupos (tipos) distintos no 
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estudo dos significados do trabalho. O primeiro, sob influência fenomenológica, é designado 

empírico-descritivo, e o segundo, sob influência existencialista, é designado grupo em 

transição, de acordo com a denominação dos autores (BORGES, TAMAYO E ALVES 

FILHO, 2005). 

Segundo os autores (2005, p. 146 e 147), os estudos empírico-descritivos 

(fenomenológicos) possuem as seguintes características: 

 

 são descritivos, privilegiando enfoques que consistem em identificar  e 

classificar dimensões do significado do trabalho, e pressupõem a existência do 

fenômeno em si, independente da relação com o meio (idealistas); 

 são estáticos, descrevendo a(s) estrutura(s) existente(s) entre as dimensões como 

permanente(s) ou variando entre indivíduos, mas não estão preocupados ou 

voltados para a transição entre elas; 

 mantém uma noção dualista entre estudos quantitativos e qualitativos. 

 

Para os autores, o estudo mais representativo deste primeiro grupo é a pesquisa 

desenvolvida pela equipe MOW (1987), que será abordado mais adiante, e também os estudos 

de Salmaso e Pombeni (1986) e Soares (1992). O estudo de Salmaso e Pombeni (1986) trata 

da representação social do trabalho, através da análise de duas dimensões, estrutura 

hierarquizante e atribuição de diversas características, e caracteriza-se por ser sistêmico, não 

dialético e por pressupor um dualismo entre as técnicas quantitativas e qualitativas 

(BORGES, TAMAYO E ALVES FILHO, 2005). Já, segundo os mesmos autores, o estudo de 

Soares (1992) utiliza os mesmos instrumentos do MOW e pretendia analisar a variabilidade 

dos significados do trabalho por ocupações, mas é limitado, pois só pôde estudar as ocupações 

em que as pessoas tivessem cursado o ensino médio. 

O segundo grupo de estudos do significado do trabalho, o grupo em transição 

(existencialista) apresenta as seguintes características (BORGES, TAMAYO E ALVES 

FILHO, 2005, p. 151): 

 

 levam em conta o fato de os componentes do significado do trabalho estarem em 

permanente processo de construção, portanto, em mudança;  

 analisam a estrutura do significado do trabalho com enfoque nos nexos e nas 

contradições, ultrapassando a visão sistêmica, em direção a uma visão dialética; 

 enfocam como os significados do trabalho e/ou seus componentes estão 

associados a aspectos do mundo vivencial dos participantes dos estudos; 

 introduzem combinações entre métodos quantitativos e qualitativos. 

 

Os principais integrantes desse grupo, segundo Borges, Tamayo e Alves Filho (2005), 

são Brief e Nord (1990), Ros e Grad (1991), Ros, Schwartz e Surkiss (1999), Ros et alli 

(1999), Santos (1995), Martin-Baró (1990), Sato (1993) e Pérez (1996). Com a análise desses 



42 

 

 

estudos, os autores identificam um movimento de atualização e aperfeiçoamento dos estudos 

de influência fenomenológica para os estudos de influência existencialista. 

 Com uma abordagem diferente de Borges, Tamayo e Alves Filho (2005), Da Rosa et 

al (2011) analisam cinco perspectivas teórico-epistemológicas sobre sentidos e significados 

no campo da Psicologia. São elas: cognitivista, existencialista, construcionista, de estudos 

culturais e sócio-histórica (DA ROSA et al., 2011). 

 Em seu artigo, Da Rosa et al. (2011) apresenta tais perspectivas da seguinte forma: a 

perspectiva cognitivista, da qual Borges (1997) é representante, trata o significado do trabalho 

com uma cognição multifacetada composta por um caráter sócio-histórico, dinâmico e 

subjetivo; a perspectiva existencialista, exemplificada em Morin (2001) considera a busca de 

sentido a principal força motivadora no ser humano; a perspectiva construtivista entende que a 

realidade não existe independente da forma que as pessoas a compreendem e que sujeitos e 

objetos são construções histórico-sociais; a perspectiva de estudos culturais entende a cultura 

como prática de significação, como espaço de disputas e reproduções, na qual se geram os 

sentidos e os sujeitos que compõem os diversos grupos sociais; e a perspectiva sócio-histórica 

concebe a significação como uma generalização das práticas sociais da realidade, 

correspondendo as representações e conhecimentos em uma determinada época e sociedade. 

 Cabe, no entanto, destacar que a análise de Da Rosa et al. (2011) enfatiza as 

perspectivas teórico-metodológicas sobre os processos de subjetivação e significação no geral 

e, ainda, no campo da Psicologia. Dessa forma, na análise de algumas perspectivas esses 

autores não fazem uma correlação explícita com a temática do trabalho, como ocorre com as 

perspectivas construcionista, de estudos culturais e sócio-histórica. Além disso, essas três 

últimas perspectivas abordadas pelas autoras trazem aspectos bem semelhantes, tendo em 

vista que apresentam a significativa relevância do contexto sócio-histórico-cultural na 

construção dos sentidos e significados. 

 Tendo em vista as divergências entre quais são as principais perspectivas teórico-

epistemológicas utilizadas nos estudos sobre sentidos e significados do trabalho, propõem-se 

nessa pesquisa a utilização de uma tipologia que contemple as seguintes perspectivas: 

perspectiva dialética, perspectiva construtivista e perspectiva cognitivista ou comportamental. 

Acredita-se que essa tipologia possa abarcar a diversidade de estudos sobre sentidos e 

significados do trabalho disponíveis na atualidade e atender melhor o campo da 

Administração, que apresenta um interesse crescente por essa temática. 

No entanto, antes de apresentar a tipologia utilizada nesta pesquisa, entende-se que se 

faz necessário ressaltar que em muitas pesquisas sobre a temática deste estudo os termos 
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“sentido” e “significado” são tratados como sinônimos, mas não o são. Ambos os termos 

permitem, de modos diferentes, a aproximação aos aspectos mais próprios da singularidade do 

sujeito, sua dimensão subjetiva (AGUIAR, 2006). E, segundo o autor, apesar de serem 

diferentes e não perderem sua singularidade, “não podem ser desvinculadas uma da outra, 

pois uma não é sem a outra” (AGUIAR, 2006, p. 13). 

Segundo a autora, os significados são construções históricas e sociais que permitem a 

comunicação e socialização das experiências individuais. Eles se transformam no decorrer do 

processo histórico, mas são mais estáveis, são “conteúdos instituídos, mais fixos, 

compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias 

subjetividades” (AGUIAR, 2006, p. 14). Basso (1998, p. 4) complementa que o significado, é 

então a “generalização e a fixação da prática social humana”. 

Conforme Aguiar (2006), através da análise e da interpretação dos significados, é 

possível alcançar as zonas de sentido, que são mais instáveis e profundas. O sentido, então, é 

mais amplo, pois abarca a articulação dos eventos psicológicos que o indivíduo produz frente 

à realidade, mobilizando-o, constituindo seu ser e gerando formas de colocá-lo na atividade 

como autor que atribui sentidos diversos aos significados socialmente estabelecidos, em uma 

relação de oposição, aceitação ou indiferença (AGUIAR, 2006). 

 

O sentido coloca-se em um plano que se aproxima mais da subjetividade, que com 

mais precisão expressa o sujeito, a unidade de todos os processos cognitivos, 

afetivos e biológicos. Assim, para avançar na compreensão dos sentidos, em nossas 

análises temos de considerar que todas as expressões humanas são cognitivas e 

afetivas (AGUIAR, 2006, p. 14). 

 

Dentro da temática deste estudo, Leontiev (1978 apud BASSO, 1998) considera que 

nas sociedades primitivas havia a coincidência entre sentido e significado do trabalho, pois 

não existia a divisão social do trabalho e relações de exploração do homem. Segundo a 

classificação de Morgan (2004
2
) dos estágios pré-históricos de cultura, esses fatos sociais 

passam a ocorrer na fase superior da barbárie, onde tem origem a escravidão sistemática. Mas 

na sociedade capitalista, onde a divisão social do trabalho se intensifica e as relações de 

exploração do homem pelo homem assumem diversas formas, há uma ruptura de integração 

entre o significado e o sentido da ação. Para Leontiev (1978 apud BASSO, 1998), quanto 

                                                 

2
 MORGAN. Lewis H. Ancient Society. First published, 1877, MacMillan & Co. First Indian Edition, 1944, 

published by Bharti Library, Booksellers & Publishers, Calcutta, 1944. Transcribed for www.marxist.org by Ibne 

Hasan, February, 2004; Acesso em: 21/11/2012. 
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mais o sentido pessoal do trabalho não corresponde ao significado previsto socialmente, tanto 

maior este trabalho será alienado.  

 

3.1. PERSPECTIVA DIALÉTICA 

 

 A perspectiva dialética ressalta o caráter contraditório do trabalho e o aspecto crítico é 

sua principal característica. Por isso, pode se reunir aqui a corrente marxista, que aborda o 

trabalho livre como essência do homem e fonte de realização, mas que no contexto do 

capitalismo torna-se precário, perverso e alienado, e também a corrente dejouriana, que trata 

da relação entre prazer e sofrimento no trabalho, decorrentes dos aspectos e do contexto do 

trabalho no capitalismo já abordados pela corrente marxista. Além de demais autores que 

consigam dar conta das complexidades e contradições do trabalho. 

 Para Marx (2012), como a produção de valores-de-uso não muda a natureza geral do 

trabalho, já que pode ser levada a cabo em benefício do capitalista ou do trabalhador, o 

processo de trabalho deve ser considerado a parte de qualquer estrutura social determinada. 

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 

seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 

suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços, pernas, 

cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 

forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 

ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 

adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui 

das forças instintivas, animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado 

para vender sua força de trabalho, é imensa a distância histórica que medeia entre 

sua condição e a do homem primitivo com sua forma ainda instintiva de trabalho. 

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao 

construir sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que 

ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do 

processo de trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na 

imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; 

ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual 

constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua 

vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que 

trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante 

todo o curso do trabalho. E isto é tanto mais necessário quanto menos se sinta o 

trabalhador atraído pelo conteúdo e pelo método de execução de sua tarefa, que lhe 

oferece por isso, menos possibilidade de fruir da aplicação das suas próprias forças 

físicas e espirituais (MARX, 2012, p. 211 e 212).  

  

De acordo com Marx (2012), o processo de trabalho realizado com a finalidade de 

criar valores-de-uso, apropriando os elementos naturais às necessidades humanas, é condição 

necessária para o intercâmbio entre o homem e a natureza e “condição eterna da vida humana, 
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sem depender, portanto de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas 

formas sociais” (p. 218). Nesse sentido, é possível perceber o trabalho como o momento 

fundante da realização do ser social e condição para existência humana, sendo o ponto de 

partida para a humanização do homem e como única lei universal, que nasce com o ser social 

e permanece enquanto ele existir (ANTUNES, 2009). 

Antunes (1999) afirma que é no trabalho que se encontra a origem primeira da 

realização tanto individual quanto social, é o que dota a vida de sentido e autenticidade.  

 

Têm-se, portanto, por meio do trabalho, um processo que simultaneamente altera a 

natureza e autotransforma o próprio ser que trabalha. A natureza humana é também 

metamorfoseada a partir do processo laborativo, dada à existência de uma posição 

teleológica e de uma realização prática (ANTUNES, 1999, p. 142). 

 

Para os dois autores, o ser humano transforma e é transformado através do trabalho. 

Porém, sob o domínio capitalista, o trabalho é degradado, aviltado e depauperado e se torna 

puro meio de subsistência, e a força de trabalho se transforma em mercadoria (ANTUNES, 

2009). Além disso, a divisão do trabalho no modelo capitalista aliena o trabalhador e torna o 

seu trabalho estranhado, pois segundo Marx (2012) o trabalho se constitui primeiro como um 

projeto mental, e dessa forma concepção e planejamento são atividades inerentes ao trabalho 

humano e, portanto, o trabalhador deveria se apropriar dessas fases até a execução para que 

seu trabalho fosse dotado de sentido (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2011). 

Por isso, segundo Dejours (1992), a divisão de trabalho nos moldes capitalistas corrói 

a identidade do trabalho, já que faz com que os trabalhadores ignorem o sentido do seu 

trabalho e o destino de suas tarefas. E, o que é mais grave, “a falta de sentido da tarefa 

individual e o desconhecimento do sentido da tarefa coletiva só tomam a sua verdadeira 

dimensão psicológica na divisão e na separação dos homens” (DEJOURS, 1992, p. 40). 

Então, de acordo com o autor, quando o indivíduo, dotado de personalidade, se depara com 

uma organização do trabalho despersonalizante emerge a vivência de um sofrimento no 

trabalho. 

Dessa forma, para Marx o trabalho livre seria fonte de realização da essência humana 

e libertação do homem, mas no capitalismo ele se torna fonte de exploração e alienação 

(NARDI, 2006). Já a corrente dejouriana passa sempre pela contradição entre 

sofrimento/prazer e considera que o sentido é construído pelo trabalhador a partir das 

características das tarefas realizadas, da organização do trabalho e dos processos de 

subjetivação individuais (VIANA e MACHADO, 2011).  
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Dejours (2005) define trabalho como a atividade útil coordenada desenvolvida para 

obter o que não é possível apenas com a execução do que está prescrito. Esse conceito abarca 

duas dimensões importantes sem as quais nenhum processo de trabalho poderia funcionar 

corretamente, o de trabalho real, isto é, “aquilo que em uma tarefa não pode ser obtida pela 

execução rigorosa do prescrito” (DEJOURS, 2005, p. 43) e a dimensão humana do trabalho: 

“aquilo que deve ser ajustado, rearranjado, imaginado, inventado, acrescentado pelos homens 

e pelas mulheres para levar em conta o real do trabalho” (DEJOURS, 2005, p. 43). 

 

Graças ao trabalho: trabalho como “tapa-buraco”, como substituição, ante as 

distâncias entre a predição científica e a realidade ocorrente; o trabalho, como 

atividade e como ação humanas, mobiliza a inteligência da prática (métis) e a 

sabedoria prática (phroesis) para enfrentar aquilo que não é dado pela organização 

prescrita do trabalho... e ser concretizado! (DEJOURS, 2005, p. 92) 

 

Para o autor, independente da qualidade da concepção e da precisão dos 

procedimentos, sempre existirá uma responsabilidade que recai sobre os indivíduos, referente 

à sua decisão, pois entre os dados da situação e da ação existe o espaço da interpretação e da 

deliberação. Dejours (2005) ressalta ainda que se deve considerar a ação do real sobre o 

sujeito, isto é, a materialidade da atividade composta pelo ambiente físico e pelas 

especificidades das exigências do posto de trabalho. De acordo com o autor, o pressuposto 

que elimina esse fator na análise das condutas humanas chama-se psicologismo. 

Além disso, conforme o autor, a dimensão social das relações intersubjetivas entre 

ego-outro, podem contemplar conflitos, relações de poder, julgamento e reconhecimento, e 

que também exercem um papel organizador nas condutas humanas. É preciso entender o 

trabalho como “uma ação coordenada de pessoas que se compreendem, se opõem, lutam entre 

si ou concordam, sobre a base de princípios que decorrem apenas da técnica, mas também da 

ética, dos valores e das crenças” (DEJOURS, 2005, p. 95) 

O reconhecimento é a retribuição moral-simbólica dada ao sujeito para recompensá-lo 

pelo engajamento de sua subjetividade e inteligência em prol da eficácia da organização do 

trabalho. E para o autor, o julgamento é equitativo quando se considera efetivamente o fazer, 

a atividade, e não quando está distorcido pelas estratégias de poder e dominação do outro. 

Dessa forma, para Dejours (2005, p. 55), a relação entre julgamento e reconhecimento gera 

expectativas no sujeito quanto à realização do eu, o que incide sobre a construção de sua 

identidade (pertença e originalidade). 

Analisando todas essas considerações de Dejours (2005), é preciso admitir que: 
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[...] o trabalho não decorre jamais da “execução”, mas que todo trabalho implica 

uma parte de gestão da distância entre a organização do trabalho prescrito e a 

organização do trabalho real, isto é, que ele decorre ainda, por um lado, de uma 

dimensão estritamente humana, e mesmo, inter-humana, resultante da ação. 

(DEJOURS, 2005, p.25) 

 

E que trabalhar, mais que executar um ato técnico, “é também fazer funcionar o tecido 

social e as dinâmicas intersubjetivas indispensáveis à psicodinâmica do reconhecimento” 

(DEJOURS, 2005, p.58). Isso quer dizer, segundo o autor, que todo trabalho exige um 

engajamento da personalidade e inteligência humana, de sua mobilização subjetiva, sem o 

qual não é possível que nenhum processo de trabalho funcione corretamente. De acordo com 

Dejours (2005, p. 46) somente com esse engajamento é possível “enfrentar a situação e aquilo 

que ela contém de inesperado, de arriscado, de imprevisto”. 

No entanto, todo esse exercício da inteligência e engajamento subjetivo que o 

trabalhador realiza para dar conta do real do trabalho, causa não só um risco jurídico, devido à 

quebra das prescrições, regulamentos e procedimentos, mas também o sofrimento do sujeito 

no trabalho, ao passo que ele se defende de forma individual ou coletivamente (DEJOURS, 

2005). E segundo Nardi (2006), com a acentuação da exploração capitalista, o discurso 

gerencial passa a apresentar cada vez maiores exigências de desempenho, maior engajamento 

do trabalhador na dimensão humana e real do trabalho, possíveis apenas para um trabalhador 

ideal, e se deixa de respeitar os limites físicos e psíquicos dos sujeitos, aprofundando este 

quadro de sofrimento.  

Enriquez (1999, p. 77-78) ilustra muito bem no trecho abaixo a perversão do atual 

deste discurso do capitalismo que difunde o conceito desse trabalhador ideal, desrespeita os 

limites individuais e leva o sujeito a uma situação absurda de estresse e sofrimento. 

 

Poderão permanecer na empresa apenas aqueles que são considerados de excelente 

performance. Vocês sabem muito bem o que isso quer dizer, performance e 

excelência. Isso remete às pessoas ditas vencedoras. São aqueles que matam de 

maneira tranquila, sem dó, “fritando” o semelhante, um outro profissional. Mata-se 

de verdade e a pessoa lesada não tem ideia, nem tem a impressão de que querem 

matá-la. Isso é psicologização, na medida em que, se alguém não consegue 

conservar o seu trabalho, fala-se tranquilamente: “mas a culpa é sua, você não soube 

se adaptar, você não é um herói.” Isso quer dizer que é preciso ser um herói num 

cavalo branco para ganhar as coisas ou as guerras. Então, psicologização quer dizer: 

você é culpado e não a organização da empresa ou da sociedade. A culpa é só sua.” 

Isso culpabiliza as pessoas de modo quase total, pessoas que, além disso ficam 

submetidas a um estresse profissional extremamente forte. Então as empresas 

exigem daqueles que permanecem um devotamento, lealdade e fidelidade, mas ela 

não dá nada em troca. Ela vai dizer simplesmente: “você tem chance de continuar, 

mas talvez você também não permaneça”. 
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Conforme Nardi (2006), a partir dos paradoxos existentes nos discursos gerenciais e 

nas tensões decorrentes do processo de trabalho que diversos autores começam a analisar a 

importância do trabalho para o equilíbrio psíquico. Para Enriquez (1999), a perda do trabalho 

fere a identidade do sujeito, provocando a desagregação de sua personalidade, a perda do 

sentido de utilidade e do sentido da própria vida. E, para Viana e Machado (2011), o trabalho 

pode ser uma forma de descarga psíquica, mas a vivência do trabalho como prazer ou 

sofrimento vai depender de como o sujeito vai lidar com esse impasse psíquico gerado. No 

entanto, uma das estratégias utilizadas pelos sujeitos é, infelizmente, a acentuação da 

agressividade e da competitividade. 

Nesses termos, tem-se que para a perspectiva dialética o trabalho é um termo ambíguo 

e complexo, comportando tanto o significado de uma atividade física quanto intelectual, de 

um ato compulsório quanto de um ato de criação, que é fonte de desenvolvimento e 

satisfação, é um meio de subsistência, mas também uma forma de autorrealização, em termos 

de rendimento, estatuto, poder e identidade (KOVÁCS, 2002). E além dessas contradições, a 

complexidade em analisar o trabalho se dá, pois como toda ação, o trabalho se desenvolve nos 

três mundos: instrumental (objetivo), moral (social) e expressivo (subjetivo). 

 

É o caso, em particular, do trabalho, que implica inicialmente um objetivo técnico 

ou um objetivo de produção, fabricação etc., submetidos aos critérios da eficácia (ou 

da utilidade). Mas o trabalho desenvolve-se também no mundo social, pois trabalhar 

supõe não só que os agentes cooperem, mas também, que consigam viver lado a lado 

e se compreendam, a fim de que a violência seja conjurada. Por fim, o trabalho 

necessita também de esforços pessoais da parte de cada trabalhador, um 

engajamento subjetivo, uma mobilização e uma aceitação de riscos engajando a 

saúde física e mental; de expectativas em relação à auto-realização, à construção da 

saúde e ao reconhecimento; e de defesas contra o sofrimento. Portanto, o trabalho 

desenvolve-se também no mundo subjetivo e não somente nos mundos físico 

(objetivo) e social. (Dejours, 2005, p. 69) 

 

Sendo o trabalho um dos elementos constitutivos para o ser humano para os autores 

Marx (2012), Antunes (1999, 2009), Dejours (1992, 2005), Enriquez (1999) e Nardi (2006), e 

comportando tantas contradições e complexidade, evidencia-se a relevância da perspectiva 

construtivista para análise dos sentidos do trabalho, como forma de aprofundar essas 

discussões. Com a análise desses referenciais evidencia-se o caráter essencialmente crítico da 

perspectiva dialética, principalmente em comparação as demais perspectivas abordadas nesse 

estudo, que serão analisadas a seguir. 
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3.2. PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA 

 

 A perspectiva construtivista enfatiza a preponderância do contexto histórico no estudo 

da produção de sentidos (SPINK, 2004). Tal perspectiva é influenciada pelos estudos da 

Escola Psicossocial francesa construtivista (SAWAIA, 2004). 

 De acordo com SPINK (2004), a perspectiva construtivista estabelece significativa 

importância para como se dá o processo de produção dos sentidos no cotidiano, e não apenas 

ao conteúdo, a descrição do fenômeno, como se dá na perspectiva cognitivista ou 

comportamental influenciada pela Escola comportamentalista norte-americana. Nesse sentido, 

tanto os sujeitos quanto os objetos são entendidos como construções sócio-históricas, e por 

meio dos processos de socialização, os sujeitos constroem sua identidade e se apropriam dos 

significados coletivos (DA ROSA et al., 2011; SPINK, 2004). 

De acordo com Spink (2004), a realidade não existe independente da forma que os 

sujeitos a acessam, assim os objetos, inclusive o trabalho, só são apreendidos pelo sujeito a 

partir das categorias, práticas, convenções e linguagem, isto é, dos processos de objetivação. 

Nessa perspectiva o conceito de sentido é entendido como uma construção social e interativa 

por meio do qual as pessoas constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam 

com as situações e fenômenos a sua volta (SPINK, 2004). 

 
[...] a produção de sentidos não é uma atividade cognitiva intra-individual, nem pura 

e simples reprodução de modelos predeterminados. Ela é uma prática social, 

dialógica, que implica a linguagem em uso. A produção de sentidos é tomada, 

portanto, como um fenômeno sociolingüístico – uma vez que o uso da linguagem 

sustenta as práticas sociais geradoras de sentido – e busca entender tanto as práticas 

discursivas que atravessam o cotidiano (narrativas, argumentações e conversas, por 

exemplo), como os repertórios utilizados nessas produções discursivas (SPINK, 

2004, 42). 

 

Dessa forma, entende-se que a perspectiva construtivista dos sentidos do trabalho está 

alinhada, principalmente, à Teoria das Representações Sociais, que tem origem nos estudos de 

Moscovici (SÁ, 2004). Pois, conforme o autor, esta vertente contraria a escola norte-

americana que dá ênfase aos processos psicológicos individuais, não se mostrando capaz de 

dar conta das relações informais e cotidianas da vida humana em um nível propriamente 

social ou coletivo. 

Além disso, na vertente cognitivista, o contexto é considerado apenas como um 

conjunto de variáveis independentes que precisam ser controladas (SPINK, 2004b, p. 9). 

Enquanto que, segundo a autora, dentro da Teoria das Representações Sociais, o contexto é 

fundamental, já que as representações são estruturadas pelo habitus e pelos conteúdos 
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históricos que impregnam o imaginário social, e também por que são estruturas estruturantes 

do contexto presente, e sendo assim, são também motores de mudança social.  

É por isso que Sá (2004) ressalta que não basta apenas identificar a influência dos 

contextos sociais sobre os comportamentos e processos individuais, mas também analisar a 

participação destes sobre a construção da própria realidade social. Essa perspectiva então tira 

o indivíduo de uma posição passiva de mero processador de informação ou portador de 

ideologias e crenças coletivas e lhe dá realmente a condição de sujeito que cria representações 

e as comunica através das interações sociais (CAVEDON, 1999; SÁ, 2004; SAWAIA, 2004). 

E na fala de Cavedon (1999), após criadas, as representações ganham vida própria, circulam, 

confrontam-se com outras representações, de modo que algumas se mantém e outras 

desaparecem com o tempo. 

 Nesse sentido, as representações são conhecimentos sociais práticos que tem a função 

de situar o indivíduo no mundo e definir sua identidade social (SPINK, 2004b). Sendo assim, 

para Spink (2004), a compreensão da realidade se constrói sobre a base do sentido comum, 

que é o conhecimento que as pessoas têm da realidade, e é com fundamento nesses 

conhecimentos práticos que as pessoas constituem os significados sem os quais a sociedade 

não poderia existir. 

No entanto, esses conhecimentos não são simples opiniões ou atitudes isoladas quanto 

a determinados objetos sociais, mas segundo Moscovici (1976 apud SÁ, 2004, p. 26), as 

representações são conjuntos de conceitos, explicações e afirmações que devem ser 

consideradas como verdadeiras teorias do senso comum, ciências coletivas pelas quais é 

possível interpretar e construir a realidade social. 

É claro que grupos ou segmentos socioculturais podem variar quanto o grau e a 

consistência da informação sobre um objeto social, mas isso ocorre justamente porque se trata 

de uma compreensão alcançada por indivíduos que pensam, mas não sozinhos (SÁ, 2004). 

Conforme o autor, a similaridade de seus discursos demostra que foram pensados juntos na 

vida em sociedade, por meio da conversação. 

Segundo Moscovici (1984 apud SÁ, 2004), existem dois processos importantes na 

estrutura teórica das representações, a objetivação, que consiste em compreender uma figura a 

partir de um sentido, isto é, dar-lhe materialidade, naturalizá-lo, e a ancoragem, que consiste 

em compreender um sentido em uma figura, isto é, fornecer um contexto a um objeto, 

interpretá-lo. Dessa forma, para o autor resgatado por Leme (2004, p. 48) representação é 

propriamente um processo de classificação e nomeação, de relacionar categorias e rótulos. 
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Para Leme (2004), quando se classificam e rotulam os objetos sociais, se atribui um valor 

negativo ou positivo e se confere uma posição em uma ordem hierárquica 

E como, ressalta Spink (2004b), as representações sociais só podem ser analisadas 

tendo o contexto social como contraponto e buscando acessar os diálogos cotidianos através 

dos quais se constituem, é necessário que a metodologia utilizada pelo pesquisador dê conta 

dessas especificidades. Sendo assim algumas metodologias são especialmente utilizados pela 

perspectiva construtivista, como a etnografia e a pesquisa participante, e algumas técnicas são 

relevantes para a coleta do material espontâneo necessário (SPINK, 2004b) 

Por exemplo, no artigo “Há outra possibilidade? O sentido do trabalho fora do 

contexto empresarial: questões preliminares” de Dourado et. al (2008), os autores utilizaram a 

história oral para analisar o sentido do trabalho fora do contexto empresarial para uma 

dirigente de organização de cultura popular africana. Através desta técnica e do arcabouço 

teórico utilizado, os autores puderam concluir que o trabalho dentro da lógica dinheiro-

mercadoria não fazia sentido para ela e que seu trabalho no ponto de cultura tinha um sentido 

de atividade autodeterminada, que gerava realização pessoal e coletiva, desenvolvimento da 

comunidade, cidadania e empoderamento. 

Já no artigo “O Significado do Trabalho para os Garis: Um Estudo sobre 

Representações Sociais” de Lopes et. al (2008), os autores preferiram realizar  entrevistas em 

profundidade com 5 garis a fim de abordar questões como preconceito, más condições de 

trabalho, desemprego, terceirização e valorização do trabalho.  

No texto “Vivenciando o Bem Estar, enfrentando o Sofrimento: estudo da 

Representação Social do Bombeiro sobre o Significado de seu Trabalho” de Frutos e Vercesi 

(2008), os autores aliaram a utilização de entrevistas não-estruturadas com a técnica de 

observação e a análise documental para compreender como as representações sociais dos 

bombeiros sobre o significado do seu trabalho os orientam no enfrentamento do sofrimento e 

vivência de bem estar no trabalho. A análise de discurso foi privilegiada como forma de dar 

conta de interpretar essas representações. 

Em “Significados do Trabalho para Trabalhadores Precarizados: Uma Análise de 

Desenhos” de Saraiva et.al (2011), os autores buscaram identificar as percepções e 

sentimentos vinculados ao trabalho para trabalhadores precarizados através da construção e 

análise de desenhos. Técnica semelhante ao do artigo “A imagem do trabalho” de GONDIM, 

FEITOSA e CHAVES (2007), onde os autores usam fotos como modelo para analisar a 

imagem atual do trabalho. 
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E questionários também podem ser utilizados, principalmente quando se lida com 

grandes amostras, como no artigo “O Trabalho como Representação: a visão dos jovens 

universitários” de Rocha-de-Oliveira, Piccinini e Silveira (2010), onde para analisar quais 

representações sociais do trabalho estão presentes nas falas de jovens estudantes, os autores 

aplicaram questionários a 120 alunos e para aprofundar a compreensão foram realizadas 

entrevistas com pequenos grupos de alunos. 

Além disso, pode-se também utilizar a técnica projetiva das associações livres, onde 

um pequeno número de palavras-estímulo pode incentivar os entrevistados a falarem sobre 

suas representações de um dado objeto social como o que ocorre nos artigos de Oliveira et al. 

(2001; 2005) “Futuro e liberdade: o trabalho e a instituição escolar nas representações sociais 

de adolescentes” e “A positividade e a negatividade do trabalho nas representações sociais de 

adolescentes”. 

Desse modo, é possível identificar que para abordar as representações sociais pode-se 

utilizar uma grande variedade de técnicas verbais, como os diversos modos de entrevista, os 

questionários e produções sociais como livros, documentos, memórias ou matérias de jornais 

ou revistas, de técnicas não-verbais, como a análise de material iconográfico ou mesmo a 

observação, seja ela participante ou não (SPINK, 2004b). Segundo a autora, por estes tipos de 

estudo demandarem tempo e uma forma específica de inserção na situação de pesquisa, são 

mais comuns os estudos sobre sujeitos ou grupos socialmente localizados (universitários, 

adolescentes), assim como as categorias profissionais observadas (garis, bombeiros). 

Toda a diversidade de métodos utilizados na perspectiva construtivista a tornam uma 

profícua fonte de conhecimento sobre os diversos olhares que são dados ao trabalho na 

atualidade em diversas situações sociais e para diferentes atores sociais. Isto permite 

identificar não só as estruturas internas das representações sociais do trabalho, mas como os 

indivíduos lidam com elas, em um sentido de aceitação, indiferença ou negação, e as 

transformam no cotidiano da vida em sociedade. 

 

3.3. PERSPECTIVA COGNITIVISTA OU COMPORTAMENTAL 

  

A perspectiva cognitivista ou comportamental é caracterizada essencialmente por seu 

caráter descritivo e pragmático. Nesse sentido, a maioria dos estudos que seguem essa linha 

busca analisar como as investigações sobre sentido do trabalho podem auxiliar os modelos e 

políticas de gestão, bem como a organização do trabalho, de modo a dotá-lo de sentido para 

os trabalhadores. Isto é, visam analisar a variedade de sentidos que tem sido atribuída ao 
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trabalho e como isso pode influenciar a motivação, a satisfação e a produtividade dos 

trabalhadores, como afirma Morin (2001). 

O representante mais expressivo da perspectiva cognitivista é o estudo do Meaning of 

Working International Research Team (1987) que reuniu diversos pesquisadores interessados 

em identificar e entender, nas nações industrializadas, os diversos padrões de significado 

atribuídos ao trabalho por indivíduos e grupos, bem como comparar esses significados e 

analisar suas consequências comparando os resultados para fins de generalização.  

Então, através de pesquisas realizadas em oito países (Alemanha, Bélgica, Estados 

Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, Japão e ex-Iugoslávia) na década de 1980, o grupo 

conseguiu criar um modelo de investigação baseado na concepção que o significado do 

trabalho é determinado pelas escolhas e experiências do indivíduo e pelo contexto 

organizacional e ambiental em que ele trabalha e vive (MOW, 1987).  

Para os pesquisadores o modelo deveria ser hábil para especificar antecedentes e 

consequências críticas das variáveis centrais. Assim, o modelo de investigação do MOW é 

composto por Variáveis Condicionais ou Antecedentes que influenciam as Variáveis Centrais, 

que por último, influenciam as Consequências, como se pode observar na Figura 1: 

 

Influência

Variáveis

Condicionais

Situação Pessoal e 

Familiar

Trabalho atual e 

histórico da carreira

Ambiente macro 

socioeconômico

Influência

Centralidade do 

trabalho

Normas sociais 

sobre o trabalho

Resultados e objetivos 

valorizados do trabalho

Expectativas sobre situações 

futuras de trabalho

Resultados objetivos do 

trabalho

Variáveis Centrais

Consequências

 

Figura 1 – Modelo de Investigação do MOW  
Fonte: Adaptado pelo autor de MOW (1987) 

 

Conforme os estudos do MOW (1987), as variáveis condicionais ou antecedentes 

envolvem aspectos da situação pessoal do indivíduo (idade, sexo e educação), da situação 

familiar atual (responsabilidade financeira), das características do trabalho atual (grau de 

controle do indivíduo sobre o trabalho), do histórico da carreira e do ambiente macro 
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socioeconômico (MOW, 1987). Já em relação às variáveis centrais do significado do trabalho, 

o MOW (1987) incluiu três grandes e distintas construções de significado que relacionam o 

indivíduo com o fenômeno do trabalho: a Centralidade do Trabalho, as Normas Sociais ou 

Societais sobre o Trabalho e os Resultados Valorizados do Trabalho. 

De acordo com o MOW (1987), a centralidade do trabalho se refere à importância do 

trabalho na vida do sujeito. E é construída a partir de dois componentes principais: o 

componente valorativo, composto pela a identificação com o trabalho e pelo envolvimento 

com o trabalho, e o componente comportamental, composto pela ideia de interesse central de 

vida, isto é, as preferências do indivíduo em relação aos outros aspectos da vida cotidiana 

como o lazer, a vida associativa, a família, a religião (CODA e FONSECA, 2004).  

 Já as normas sociais derivam de valores morais relacionados ao trabalho e consiste na 

percepção do sujeito do que ele considera trocas justas entre o que recebe do trabalho e o que 

contribui para o trabalho (TOLFO e PICCININI, 2007). Desta forma, esta dimensão é 

composta pelos deveres, baseados nos padrões sociais ou normas relacionadas às obrigações 

do indivíduo para com a sociedade, e pelos direitos, baseados nas normas e obrigações da 

sociedade para com o indivíduo (CODA e FONSECA, 2004; TOLFO e PICCININI, 2007). 

Os resultados valorizados do trabalho representam os motivos que levam o sujeito a 

trabalhar, abrangendo os produtos que buscam no trabalho, as funções que o trabalho tem para 

as pessoas e as necessidades que ele permite satisfazer. O grupo MOW afirma que o trabalho 

e seu sentido constituem componentes fundamentais na vida das pessoas, e por isso, além de 

funções econômicas tem grande potencial para preencher outras necessidades importantes dos 

indivíduos (MOW, 1987).  

Então, além da obtenção de rendimentos (função econômica), tem-se como trabalho a 

oportunidade de estabelecer relações interpessoais (função social), a obtenção de status e 

reconhecimento (autoestima), a autorrealização (função expressiva), a possibilidade de usar e 

desenvolver habilidades, assumir responsabilidades e desafios, a oportunidade de viver uma 

vocação ou ideais éticos e morais (responsabilidade social), o preenchimento do tempo, a 

sensação de ser útil à sociedade, e, assim, ao realizar essas funções dar sentido a vida 

(ENGLAND e QUINTANILLA, 1994; TOLFO e PICCININI, 2007, HARPAZ e 

MESHOULAM, 2009). 

E os objetivos valorizados do trabalho relacionam-se aos aspectos que as pessoas 

consideram importantes na situação de trabalho, o que inclui “itens como: trabalho 

interessante, pagamento, oportunidade de promoção, segurança, condições físicas de trabalho, 

oportunidade de aprender coisas novas” (TOLFO e PICCININI, 2007, p.12). Assim, o grupo 
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MOW mostra que entre resultados e objetivos valorizados no trabalho pode haver tanto 

propriedades concretas quanto simbólicas, de caráter individual ou universal (GOULART, 

2009). 

Para finalizar a explicação do modelo de investigação do MOW, as consequências 

podem ser divididas em duas dimensões: as expectativas sobre futuras situações de trabalho e 

os resultados objetivos do trabalho (MOW, 1987). Segundo Coda e Fonseca (2004), a 

primeira está relacionada à importância do trabalho para o futuro e as preferências para o 

indivíduo, a segunda dimensão está relacionada aos comportamentos pautados no 

engajamento do indivíduo, como as horas dedicadas ao trabalho. 

Pelo modelo construído, entende-se que para o MOW (1987) o sentido do trabalho é 

determinado pelas escolhas e experiências do indivíduo e pelo contexto organizacional e 

ambiental em que trabalha e vive. Assim, este conceito entende o fenômeno não apenas como 

constituído por variáveis intrínsecas, mas também podendo influenciar e ser influenciado por 

fatores externos. Destaca, ainda, que ele pode sofrer alterações de acordo com o momento 

histórico vivenciado pelo indivíduo. 

Outros representantes da perspectiva cognitivista ou comportamental são Hackman e 

Oldham (1976), Ketchum e Trist (1992) e Morin (2001). Os estudos de Hackman e Oldham 

(1976, apud MORIN, 2001) propunham um modelo para explicar como as interações, as 

características de um emprego e as diferenças individuais influenciavam a motivação, a 

satisfação e a produtividade dos trabalhadores. Para os autores, um trabalho tem sentido para 

uma pessoa quando ela o considera importante, útil e legítimo, e o que contribui para isso é a 

variedade das tarefas desempenhadas a partir de uma variedade de competências, a identidade 

do trabalho, isto é, poder acompanhar do início de algo até a obtenção de um resultado 

tangível, e o significado do trabalho, o impacto que ele traz, seja no âmbito individual, 

organizacional ou social (HACKMAN e OLDHAM , 1976 apud MORIN, 2001). 

Já a abordagem sociotécnica de Ketchum e Trist (1992, apud MORIN, 2001) visava 

organizar o trabalho para melhorar o comprometimento dos indivíduos e o desempenho 

organizacional, a partir do atendimento às motivações intrínsecas e extrínsecas dos 

trabalhadores. E a pesquisa de Morin (2001) analisa quais características a organização do 

trabalho deveria apresentar a fim de que tenha sentido para os que o realizam.  

Para Morin (1996, apud TOLFO, PICCININI, 2007), o sentido do trabalho é uma 

estrutura afetiva composta pelo significado, pela orientação e pela coerência, na qual o 

significado refere-se às representações que o sujeito tem de sua atividade, assim como o valor 

que lhe atribui; a orientação é sua inclinação para o trabalho, o que ele busca e o que guia suas 
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ações; e, a coerência é a harmonia ou o equilíbrio que ele espera de sua relação com o 

trabalho.  

Para analisar o sentido do trabalho para um grupo de administradores e estudantes em 

administração, Morin (2001) buscou identificar o conceito que os sujeitos de pesquisa 

possuíam de trabalho, através de padrões de definição
3
, e quais elementos davam sentido a um 

trabalho e quais não davam, o que os sujeitos procuravam em um trabalho e de que eles 

sentiriam falta se não trabalhassem. 

A pesquisa de Morin a fez concluir que "o trabalho é uma atividade produtiva que 

agrega valor a alguma coisa [...]” (Morin, 2001, p. 16), e tem sentido a partir do momento que 

é realizado de maneira eficiente e leva a alguma coisa, que é satisfatório intrinsecamente, que 

é moralmente aceitável, que é fonte de experiências satisfatórias, que garante a segurança e a 

autonomia e que mantém a pessoa ocupada. 

Percebe-se nitidamente o objetivo desses autores em analisar quais características da 

organização e do ambiente do trabalho permitem que os trabalhadores atribuam sentidos 

positivos ao trabalho desempenhado. Nessa perspectiva nota-se que as discussões sobre a 

centralidade do trabalho se tornam importantes a partir de estudos que mostram uma 

correlação positiva dessa variável com demais variáveis organizacionais, como satisfação no 

trabalho e participação na tomada de decisões, e uma correlação negativa com variáveis como 

absenteísmo e rotatividade dos empregados (HARPAZ e MESHOULAM, 2009).  

Compartilhando de uma visão utilitarista, há ainda autores que visam compreender 

como organizar o trabalho para dotá-lo de sentido e como gerenciar este sentido, 

estrategicamente, através da liderança ou da cultura organizacional, a fim de manipular os 

trabalhadores dentro da lógica de aumento da produtividade (LIPS-WIERSMA; MORRIS, 

2009).  

Relacionando o sentido do trabalho à gestão estratégica de recursos humanos, Harpaz 

e Meshoulam (2009), afirmam que os gestores interessados em melhorar a performance 

organizacional precisam reconhecer que os objetivos e planos de ação devem ser consistentes 

com os valores e objetivos dos trabalhadores, bem como perceber que eles não se mantém 

estáticos perante as situações de trabalho, por isso esses gestores devem monitorar com 

frequência as mudanças nos valores dos trabalhadores para ajustar os objetivos 

                                                 

3
 Seis padrões de definições do trabalho encontrados por England e Whiteley (1990).  

ENGLAND, G. W., WHITELEY, W. T. Cross-national meanings of working. In: BRIEF, A. P., NORD, W. R. 

Meanings of occupational work. Toronto : Lexington Books, 1990. p. 65-106. 
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organizacionais e as recompensas. Percebe-se então, o caráter basicamente descritivo e 

instrumental desse tipo de pesquisa. 

Cabe ressaltar que as três perspectivas abordadas não são excludentes, mas sim 

complementares. Pois a complexidade e as inúmeras contradições do mundo do trabalho e do 

capital não permitem analisar os sentidos do trabalho a partir de categorias fechadas e 

impermeáveis. 
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4. SENTIDOS DO TRABALHO A PARTIR DO CONCEITO DE GERAÇÕES 

 

Apesar das transformações no mundo do trabalho modificarem as interpretações, 

representações, significados e sentidos do trabalho, “os sujeitos ainda se constroem (e são 

construídos) tendo o trabalho como um fator essencial e estruturante de suas vidas” (NARDI, 

2006, p. 19). No entanto, para o autor, a relação entre subjetividade e trabalho traz a 

especificidade histórica da relação dos sujeitos com seu trabalho em cada contexto 

socioeconômico e de como o conjunto de regras de cada sociedade é experenciado em cada 

trajetória de vida. 

 

Os processos de subjetivação constituem-se nas diferentes formas pelas quais os 

sujeitos se constroem e são construídos a partir de suas experiências de vida. O 

significado atribuído à existência adquire sentido dentro de um determinado jogo de 

verdades próprio a cada contexto espaço-sócio-temporal (NARDI, 2006, p. 133).  

 

Segundo Nardi (2006), muitos fatores estão presentes nos processos de subjetivação, 

inclusive uma esfera inconsciente, mas os principais dispositivos são a socialização primária 

(família e escola), a cultura, a religião, os códigos morais e as formas de inserção no mercado 

de trabalho em cada sociedade, que em conjunto caracterizam os modos de subjetivação 

característicos a cada contexto. 

Para o autor, como a identificação com o código moral de cada sociedade faz parte 

dessas etapas de socialização, o reconhecimento social da condição de trabalhador custa ao 

sujeito a aceitação dos valores que compõem o código moral associado ao trabalho em cada 

época. Pois o código moral associado ao trabalho se transforma de acordo com as estratégias 

de dominação do capitalismo (NARDI, 2006). 

É por isso que o autor em sua pesquisa sobre duas gerações de trabalhadores destaca a 

existência de dois códigos morais predominantes que norteiam as formas de ser e agir desses 

indivíduos. A ética do provedor estaria associada ao código moral que moldou os processos 

de subjetivação da geração de trabalhadores da década de 70, enquanto a geração de 

trabalhadores da década de 90 teria sido influenciada pela ética instrumental. 

Assim, indivíduos provenientes de gerações diferentes atravessam processos de 

subjetivação distintos, caracterizados por um contexto socioeconômico, cultural e moral 

diferentes, que lhe proporcionam experiências de vida e recursos de enfrentamento da 

realidade também diferentes. Por isso, a importância da perspectiva geracional na abordagem 

dos sentidos do trabalho. É necessário analisar os contextos sócio-históricos e culturais, os 
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códigos morais, os processos de socialização que influenciaram os processos de subjetivação 

do indivíduo e fizeram com que em dado momento o sujeito atribua determinado sentido ao 

trabalho. 

A partir dos argumentos se inicia, então, uma análise do referencial teórico sobre 

gerações para melhor compreender como a perspectiva geracional pode influenciar a 

subjetividade dos trabalhadores. Esta parte do referencial está centrada na obra “El problema 

de las generaciones” escrita por Karl Mannheim em 1928, pois ainda hoje é considerada por 

diversos autores uma das principais contribuições para a compreensão do conceito de 

gerações e a mais completa tentativa sociológica de explicação da temática (DOMINGUES, 

2002; TOMIZAKI, 2010; WELLER, 2010; ROCHA-DE-OLIVEIRA, PICCININI e 

BITENCOURT, 2011). 

Os primeiros estudos geracionais nascem no século XIX a partir de uma abordagem 

historiográfica, que entendia que tais estudos poderiam auxiliar a compreensão dos 

movimentos históricos e das transformações sociais (TOMIZAKI, 2010; ROCHA-DE-

OLIVEIRA, PICCININI e BITENCOURT, 2011). E desde então o conceito de gerações vem 

sendo retomado nas análises sociológicas, mas ainda sim, os estudos sobre gerações 

concordam que essa categoria sociológica sofre de imprecisão conceitual e ainda é pouco 

teorizada, sendo negativamente influenciada pelo uso cotidiano (MANNHEIM, 1993; 

DOMINGUES, 2002; TOMIZAKI, 2010; WELLER, 2010). 

 A obra de Mannheim (1993, p. 204) representa um grande esforço teórico-

metodológico, pois para o autor a questão geracional é um caminho indispensável para o 

conhecimento da estrutura dos movimentos sociais e humanos. Em sua análise do problema 

das gerações, o autor identifica a existência de duas abordagens sobre a questão que possuem 

ângulos distintos. A primeira abordagem é positivista e buscava analisar a problemática do ser 

humano de forma quantitativa, enquanto que a abordagem histórico-romântica entende que o 

problema geracional só pode ser compreendido qualitativamente (MANNHEIM, 1993). 

Mannheim (1993) afirma que para os autores positivistas as gerações se revelam em 

intervalos determinados de acordo com o ritmo biológico e a duração limitada da vida. Para 

esses autores a sucessão geracional e suas consequências sobre a política e o progresso se 

limitam à análise do fato biológico. Mannheim (1993) exemplifica que Comte considerava em 

30 anos a duração de uma geração, e assim, para Mannheim os positivistas realizam uma 

excessiva simplificação do problema das gerações, ao darem significativa importância às 

“tabelas cronológicas” (p. 196) no conceito de geração.  
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Já para os autores histórico-românticos “o problema geracional se transforma no 

problema da existência de um tempo interior não mensurável e que só pode ser compreendido 

como algo puramente qualitativo” (MANNHEIM, 1993, p. 199). E então Mannheim (1993) 

apresenta duas importantes contribuições de Dilthey: “a contraposição entre a 

mensurabilidade quantitativa e a compreensibilidade exclusivamente qualitativa do tempo 

interior da vivência” (p. 199) e a importância da contemporaneidade para o fenômeno 

geracional. 

 

Os indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam – tanto nos anos de 

grande receptividade como depois – as mesmas influências diretrizes da cultura 

intelectual que os molda e da situação político-social. Constituem uma geração, uma 

contemporaneidade, porque essas influências são unitárias. Produz-se assim uma 

mudança: passa-se considerar que, em lugar de um simples dado cronológico, a 

contemporaneidade significa na história das ciências humanas, a existência de 

influências similares. E é precisamente mediante a essa mudança que a questão 

colocada escapa de um plano que tendia a converter-se em uma sorte de aritmética 

mística, e passa ao domínio dessa temporalidade interior que se pode captar por 

meio da compreensão (DILTHEY, 1885 apud MANNHEIM, 1993, p, 199). 

 

Nesse mesmo sentido que Mannheim (1993, p. 200) resgata em Pinder o conceito de 

“não contemporaneidade dos contemporâneos”, isto é, várias gerações vivem em um mesmo 

tempo cronológico, pois o único tempo verdadeiro é o tempo vivencial, então cada geração 

vive um tempo interior que, qualitativamente, é diferente dos outros. Assim, continua 

Mannheim (1993, p. 200) cada tempo vivencial tem várias dimensões, pois é influenciado 

pelo contexto de cada estrato geracional particular. Dessa forma não é o marco cronológico a 

categoria chave para analisar as questões geracionais, mas sim o processo histórico que 

aproxima os integrantes de uma geração (ROCHA-DE-OLIVEIRA, PICCININI e 

BITENCOURT, 2011). 

Outra contribuição resgatada de Pinder é que para este autor cada geração constrói 

uma enteléquia própria, por meio da qual consegue constituir uma unidade coletiva, já que é a 

expressão de sua meta íntima, de um sentimento comum em relação à vida e ao mundo 

(MANNHEIM, 1993). Mas apesar das contribuições da corrente romântica, Manhheim (1993) 

critica o fato de essa corrente ocultar que as relações sociais possuem uma força de 

configuração, que pode produzir enteléquias, e afirma que cabe a sociologia formal a 

responsabilidade de dar maior unidade teórica a temática. 

Então, buscando contribuir com essa maior unidade teórica, Mannheim (1993, p. 211) 

analisa alguns fenômenos básicos que caracterizam a sociedade e que decorrem da sucessão 

geracional. São eles: 
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a) a constante irrupção de novos portadores de cultura; 

b) a saída dos portadores de cultura anteriores; 

c) os portadores de cultura de uma conexão geracional concreta só participam de um 

período limitado do processo histórico; 

d) a necessidade da transmissão constante dos bens culturais acumulados; e, 

e) o caráter contínuo das mudanças geracionais. 

Para Mannheim (1993, p. 211), a constante irrupção de novos portadores de cultura faz 

com que a criação e a acumulação de cultura não se realizem pelos mesmos indivíduos, dessa 

forma a cultura desenvolve indivíduos que têm um “novo acesso” aos bens culturais 

acumulados, o que implica novas e diferentes apropriações do que está a disposição. E dessa 

forma, esses indivíduos vão sucessivamente e de forma geral inconscientemente, elegendo os 

bens acumulados que serão mantidos na esfera social e os que serão perdidos, permitindo que 

seja possível esquecer o que não é mais útil e reivindicar o que não foi conquistado pelas 

gerações anteriores (MANNHEIM, 1993, P. 213). 

Nesse sentido, quando uma nova leva de concursados públicos ingressa no serviço 

público como portadores de cultura, esses terão uma nova visão sobre o ambiente 

organizacional, sobre as atividades que devem ser desenvolvidos, sobre as práticas e 

procedimentos utilizados para a execução destas atividades e sobre os próprios servidores que 

já se encontram lotados em seu novo ambiente de trabalho. Este novo acesso dos novos 

servidores públicos sobre tudo que foi acumulado pelas gerações anteriores pode gerar 

apropriações diferentes dos bens culturais e dos recursos que estão à disposição dos novos 

portadores de cultura, o que pode gerar tanto benefícios, tendo em vista que as práticas 

organizacionais podem ser modernizadas, quanto malefícios, caso suscite conflitos entre 

antigos e novos portadores de cultura. 

Em relação ao segundo fenômeno decorrente da sucessão geracional, Mannheim 

(1993, p. 213) afirma que a saída dos portadores de cultura anteriores proporciona o 

esquecimento dos bens culturais obsoletos e a memória social dos conhecimentos vitais que 

são necessários a continuidade da vida da sociedade. A memória social existe na medida em 

que se produz e reproduz na atualidade as vivências e experiências passadas, que podem estar 

presentes de modo consciente ou inconsciente. Mannheim (1993) ressalta ainda que há uma 

distinção entre a memória objeto de apropriação e a memória que foi individualmente obtida 

por si mesmo. Pois:  
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[...] só possuo verdadeiramente a memória que foi obtida por mim mesmo, o saber 

que verdadeiramente obtive em situações reais. Só esse saber é fixo. Mas, além de 

fixo, ocorre que só esse tipo de saber está sujeito a verdade. (MANNHEIM, 1993, p. 

214) 

 

Esse fenômeno permite inferir que com a contínua saída dos antigos servidores as 

práticas organizacionais e os elementos culturais que não se mostram mais adequados para a 

nova realidade social passam por um processo de esquecimento. Enquanto que as que 

mostram ser vitais para a continuidade da instituição e do viver coletivo são reproduzidas 

através da memória social. 

O terceiro aspecto analisado por Mannheim (1993, p. 215) é que os portadores de 

cultura de uma conexão geracional concreta só participam de um período limitado do 

processo histórico, e assim o autor traz o conceito de estratificação da vivência, pois o que 

constitui a posição comum no âmbito social não é o fato do nascimento ocorrer no mesmo 

tempo cronológico, isto é, ser jovem, adulto ou velho no mesmo período que os outros, mas o 

que a constitui primeiramente é a possibilidade que nesse período se adquire de participar dos 

mesmos sucessos, conteúdos vitais, das mesmas experiências, mas ainda, de fazê-lo a partir da 

mesma modalidade de estratificação da consciência. Assim, a contemporaneidade cronológica 

não basta para constituir posições geracionais afins, pois “só um âmbito de vida histórico-

social comum possibilita que a posição no tempo cronológico por causa do nascimento se faça 

sociologicamente relevante” (MANNHEIM, 1993, p. 216). 

Uma ressalva importante que Mannheim (1993) faz quanto à terceira característica 

geracional na sociedade é que para a formação da consciência é decisivo quais são as 

vivências que se depositam como “primeiras impressões”, como “vivências da juventude” e 

quais são as que vêm em estratos posteriores. Dessa forma, é decisiva para a formação e 

relevância de uma experiência que ela seja vivenciada por um indivíduo como uma primeira 

impressão ou como uma vivência tardia, pois as primeiras impressões tendem a fixar-se como 

uma “imagem natural do mundo” (MANNHEIM, 1993, p. 216). Assim, conforme o autor, as 

experiências posteriores se orientam por esse primeiro estrato de experiências do indivíduo e 

são vivenciadas como confirmação e satisfação ou negação e antítese a elas. E esse primeiro 

estrato de experiências é determinado pela estratificação da vivência gerado por esse terceiro 

fenômeno geracional. 

Tendo em vista os aspectos abordados por Mannheim (1993) quanto ao terceiro 

fenômeno da sucessão geracional, faz-se necessário destacar que, prioritariamente, o que 

define os antigos e os novos servidores não é o fato de aqueles serem “velhos” e estes 
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“jovens”, mas sim que a participação em um período limitado e diverso no processo histórico 

permitiu a estas gerações de servidores vivenciarem experiências, conteúdos e comunidades 

de vida histórica e social diferentes. Além disso, como a entrada dos servidores de cada 

geração ocorreu em momentos históricos e organizacionais bem diferentes essas primeiras 

impressões geradas por cada geração forma na consciência dos servidores imagens do serviço 

público e do trabalho também diferentes. 

Em relação à necessidade da transmissão constante dos bens culturais acumulados, 

Mannheim (1993, p. 218) afirma que o mais essencial em toda a tradição é fazer que as novas 

gerações cresçam dentro de comportamentos vitais, dos conteúdos sentimentais e das 

disposições que herdaram. Assim, o que se ensina de forma consciente tem alcance limitado, 

mas os conteúdos e disposições que seguem funcionando corretamente no acontecer histórico 

constituem um fundo vital que é transmitido inconscientemente e é ainda mais significativo. 

Isso traz um problema para os sistemas de ensino, pois os problemas vivenciados pela 

juventude são diferentes dos vivenciados pelos professores.  

 

[...] essa tensão seria quase insuperável mediante a tradição da experiência vital se, 

de fato, não se desse a tendência retroativa: pois não só educa o professor ao aluno, 

mas que o aluno também educa o professor. As gerações estão em incessante 

interação (MANNHEIM, 1993, p. 220). 

 

Nesse sentido, é papel dos antigos servidores como portadores de cultura transmitir os 

conhecimentos adquiridos aos novos servidores. No entanto, os contextos históricos e sociais 

diversos que foram vivenciados por cada geração fazem com que os problemas enfrentados 

por cada geração sejam diferentes. Por exemplo, a nova geração de servidores cresceu 

compartilhando dos avanços tecnológicos, principalmente, no que tange a informação e a 

comunicação. Uma realidade distante para os antigos servidores e que por vezes inclusive faz 

com que haja uma resistência por parte desses servidores em aprender e aplicar no trabalho a 

utilização dessas novas tecnologias. Este cenário pode, assim, resultar em conflitos no 

processo transmissão e aprendizagem entre gerações de servidores na esfera pública. 

O último fenômeno geracional analisado por Mannheim (1993, p. 220) é o caráter 

contínuo das mudanças geracionais, que permite que essa retroatividade entre as gerações 

ocorra sem atritos. Pois dessa forma, segundo o autor, a geração mais velha e a geração mais 

nova não se enfrentam, mas sim as gerações intermediárias que estão mais próximas entre si e 

que se influem reciprocamente e assim equilibram a diferenciação biológica das gerações da 

sociedade. 
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A constante interação entre o jovem e o velho amortiza as diferenças, e a 

continuidade das transições faz que nos tempos tranqüilos a transformação se 

produza sem atritos. Resumindo: se no processo social não se der nenhuma geração 

nova, se não fosse possível a reverberação – somente a partir das novas sementes de 

vida -, e se os novos começos não fossem suscetíveis de experiência, e tampouco se 

der continuidade alguma na sucessão de gerações, esse equilíbrio não podia realizar-

se nunca sem atritos (MANNHEIM, 1993, p. 221). 

 

Esses fenômenos abordados por Mannheim e a citação acima em particular são de 

especial relevância para essa pesquisa, pois mostram os significativos danos que a ausência da 

sucessão geracional na esfera pública provocada pela não reposição dos quadros de pessoal 

pode ter provocado não somente para o servidor público e sua subjetividade, quanto para a 

Administração Pública em si. Pois, primeiramente, a falta de reposição do quadro de pessoal 

significa que não houve a constante interação entre o jovem e o novo citado pelo autor, isto é, 

por longo tempo no serviço público não houve a troca de experiências e conhecimentos entre 

servidores antigos e mais novos necessários ao aprimoramento das práticas de trabalho. E, 

quando de uma só vez, diversos novos servidores com um contexto sócio-histórico diferente 

e, inclusive, com uma formação profissional bem distinta, entram em um ambiente de 

trabalho ocupado por pessoas que estão lá na maioria dos casos por mais de 20 anos, os atritos 

são praticamente inevitáveis. 

Essa afirmação corrobora a fala de Tomizaki (2010), para o qual os processos de 

sucessão geracional, no geral, tendem ao conflito, tendo em vista que podem determinar a 

morte física ou simbólica de um dos grupos que se confrontam. Nesse sentido, os processos 

de sucessão estão ligados à ideia do “fim de um tempo”, bem como das práticas, valores e 

símbolos que o caracterizaram, e o início de “algo novo” (TOMIZAKI, 2010, p. 328). Para o 

autor, realizar um estudo geracional implica estar preparado para analisar disputas, alianças, 

rupturas e continuidades de uma geração a outra, mas principalmente, analisar as relações que 

unem e distanciam as gerações. 

Assim, é possível inferir que a entrada brusca de inúmeros novos servidores (novos 

portadores de cultura) no Governo Lula pode representar para os antigos servidores 

(portadores de cultura anteriores) uma morte simbólica ou uma ideia de substituição, como 

disse o autor, o fim de seu tempo na instituição. Esse cenário pode trazer uma diversidade de 

possibilidades para a subjetividade dos servidores de ambas as gerações (antigos e novos 

servidores) que vivenciaram essa experiência. 

Mas para poder pesquisar com maior cuidado o fenômeno geracional no serviço 

público, faz-se necessário prosseguir na análise do esforço de teorização do problema das 
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gerações de Mannheim (1993), que apresenta alguns conceitos importantes para a 

compreensão de como se forma uma geração e serão abordados na sequência. 

Primeiramente, o conceito de posição geracional (Generationslagerung) se 

fundamenta na existência do ritmo biológico, isto é, um indivíduo se encontra em uma 

posição parecida a de outros na corrente histórica do acontecer social por pertencer a um 

mesmo ano de nascimento (MANNHEIM, 1993, p. 208). No entanto, segundo o autor, a 

questão biológica ou a mera contemporaneidade encerram apenas uma potencialidade, uma 

possibilidade de surgimento de uma afinidade de posição, que em um âmbito social pode 

existir quando em um contexto concreto os indivíduos se encontram situados de modo 

parecido dentro da vida social e histórica. Inclusive, para Weller (2010) os meios de 

comunicação podem atualmente ampliar as possibilidades desse conceito, tendo em vista que 

permitem que indivíduos de diversas partes do globo participem juntos de acontecimentos e 

experiências que os coloquem em uma mesma posição geracional.  

Este conceito é importante, pois a posição geracional limita determinadas 

possibilidades de realizações da individualidade. Portanto, uma posição desse tipo elimina um 

grande número de modalidades e formas de vivência, pensamento, sentimento, ação e 

engajamento no processo histórico que são possíveis no geral, assim cada posição possui uma 

tendência a determinados modos de conduta, sentimento e pensamento (MANNHEIM, 1993, 

p. 209). 

Dessa forma, para Mannheim (1993, p. 221) a posição geracional não pode ser 

equiparada ao conceito de conexão geracional (Generationszusammenhang), que é mais 

determinante, pois a posição só contém possibilidades potenciais que podem prevalecer, ser 

reprimidas ou bem modificar-se ao entrarem em contato com outras forças socialmente 

efetivas. No entanto, a conexão geracional é algo mais que a presença circunscrita em uma 

determinada unidade histórico-social, nasce a partir da afinidade da posição geracional, mas 

trata da relação, do “ser com o outro” (p. 206) dos indivíduos. Para que se possa falar de uma 

conexão geracional tem que haver uma vinculação concreta, que pode ser definida como uma 

participação no “destino comum” (p. 221) dessa unidade histórico-social. 

Portanto, segundo Mannheim (1993, p. 222) trata-se de conexão geracional quando os 

conteúdos sociais e afetivos compartilhados estabelecem um vínculo real entre os indivíduos 

que se encontram na mesma posição geracional. Assim, os indivíduos coetâneos estão 

vinculados por meio de uma conexão geracional apenas quando participam nas correntes 

sociais e espirituais que constituem o momento histórico e nas interações humanas que as 

conformam. 
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Já a unidade geracional é uma adesão mais concreta que a que estabelece a conexão 

geracional. Dessa forma, os indivíduos que se orientam pela mesma problemática histórico-

atual, vivem em uma conexão geracional e dentro uma mesma conexão geracional, os grupos 

que sempre empregam essas vivências de modos diversos constituem, em cada caso, distintas 

unidades geracionais (MANNHEIM, 1993, p. 223). 

Então, Mannheim (1993) busca identificar o que forma essa adesão mais significativa 

na unidade geracional e apresenta como um primeiro elemento a grande semelhança que 

existe entre os conteúdos que ocupam a consciência dos indivíduos de uma mesma unidade. 

Inclusive porque são esses conteúdos que vinculam os indivíduos ao grupo, possuindo assim 

um “efeito socializador” (p. 223). 

No entanto, segundo Mannheim (1993) não são os conteúdos o que prioritariamente 

vincula os indivíduos a uma unidade geracional, mas as forças formativas que os configuram, 

pois na realidade os conteúdos da consciência recebem primeiro um cunho e uma determinada 

direção dessas forças. As intenções básicas e os princípios configuradores são, de acordo com 

o autor, os fatores de socialização que atuam em primeira linha no acontecer sociohistórico. 

Mannheim (1993) lembra que a própria psicologia reconhece que a percepção humana 

se orienta por configurações, e assim os indivíduos já veem as coisas com uma determinada 

configuração influenciada pelo grupo que compõem. Crescer em um grupo não significa 

somente realizar valorações que caracterizam esse grupo, mas também captar a significação 

dos conceitos, a configuração dos conteúdos anímico-espirituais que estão presentes para o 

grupo (MANNHEIM, 1993, p. 225). 

 

Enquanto que a afinidade por posição geracional só é algo de caráter potencial, uma 

conexão geracional se constitui por meio da participação, dos indivíduos que 

pertencem à mesma posição geracional, no destino comum e nos conteúdos 

conexivos que algum modo formam parte desse destino. As unidades geracionais 

específicas podem nascer, então, dentro dessa comunidade de destino. Estas 

unidades geracionais se caracterizam não só por significar diversas conexões do 

acontecer vinculadas entre si dentro de uma débil participação em comum 

vivenciada por distintos indivíduos, mas também porque significam um modo de 

reagir unitário – um “agitar-se juntos” e um modo de configurar que estão 

conformados por um sentido semelhante – dos indivíduos que estão diretamente 

vinculados a uma determinada conexão geracional (MANNHEIM, 1993, p. 225). 

 

Dessa forma, no âmbito da mesma conexão geracional pode se formar várias unidades 

geracionais. Weller (2010) exemplifica que em um mesmo contexto sociohistórico de ditadura 

militar no Brasil, surgiram distintas unidades geracionais como a jovem guarda e o 

movimento hippie. No entanto, cabe destacar que a unidade geracional, não existe como um 

grupo concreto, onde os indivíduos se encontram em proximidade vital, ainda que o embrião 
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da unidade geracional se forme por meio de um grupo concreto, que põe no mundo suas 

inspirações essenciais.  

O autor destaca também que as revoluções sócio-humanas aceleram as transformações 

que proporcionam o surgimento de um novo estilo geracional, uma nova enteléquia 

geracional. Dessa forma, comunidades que se encontram em situações de grande estabilidade 

não conhecem o fenômeno de unidades geracionais que se erguem alimentadas por 

enteléquias novas, o que prova que a aceleração do dinamismo da sociedade é a ocasião 

propicia para que se ative a potencialidade criativa de um novo impulso geracional 

(MANNHEIM, 1993, p. 229). E por isso que na atualidade, onde se vivenciam 

transformações sociais, tecnológicas e econômicas significativas, é possível observar o 

surgimento cada vez mais acelerado de novas gerações (ROCHA-DE-OLIVEIRA, 

PICCININI e BITENCOURT, 2011). 

Encerra-se assim a análise da obra de Mannheim (1993), com o qual é possível 

perceber que a abordagem dos fenômenos da sucessão geracional característica da sociedade 

humana, bem como elaboração dos conceitos de posição, conexão e unidade geracional 

permitem uma unidade teórica muito maior a temática. Por isso que diversos autores estudam 

gerações a partir de Mannheim até mesmo desenvolvem suas críticas a partir do referido 

autor. Nesse sentido, serão analisadas algumas contribuições de outros autores para a melhor 

compreensão do conceito de gerações. 

Weller (2010) afirma que as gerações são compostas por um contínuo processo 

biológico, mas também social, no qual a interatividade tem fundamental importância, e é por 

isso que a autora ressalta a relevância na atualidade dos meios de comunicação como um 

ponto de análise do fenômeno geracional. Para a autora, a partir da base conceitual formulada 

por Mannheim, é possível romper com a ideia de uma unidade de geração concreta e coesa, e 

assim se faz necessário centrar esforços de pesquisa na análise das intenções primárias desses 

grupos geracionais, no que motiva suas ações, observando sempre seu contexto histórico, 

político e social. No caso desta pesquisa, faz-se importante então analisar quais são as 

intenções básicas e os princípios configuradores que definem a geração de antigos e novos 

servidores na esfera pública. 

Domingues (2002, p. 68) critica as teorias que tratam as gerações como coletividades 

homogêneas e centradas, com identidade clara e organização. Para o autor, a maior parte das 

teorias sobre gerações não dá a correta importância ao processo interativo na formação das 

gerações, inclusive a de Mannheim, que para Domingues (2002) aponta um centramento e 
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uma consciência de si enquanto geração. E por isso o autor propõe a reconceitualização das 

gerações a partir da utilização do conceito de subjetividade coletiva. 

Para isso, Domingues (2002, p. 75) apresenta um conjunto de variáveis para 

conceituar gerações. Primeiramente, o autor destaca a família e as relações de parentesco, 

abarcando tanto padrões que tendem a se reduzir à família nuclear, com ramificações verticais 

(avôs e netos) ou laterais (tios, sobrinhos, primos, etc.), até sociedades em que relações de 

linhagem fornecem o eixo em que se assenta a totalidade da vida social. Em segundo lugar, 

Domingues (2002) destaca os coortes, conceituados como grupo de pessoas nascidas em 

momentos próximos e que atravessam estágios sucessivos ao mesmo tempo. Para essa 

definição o autor afirma que três elementos são relevantes: a idade biológica, a idade 

cronológica e os estágios de maturação. Em terceiro lugar, o autor ressalta a importância da 

experiência vivida e reflexivamente mediada dos indivíduos e coletividades. Em quarto lugar, 

o autor destaca a interatividade entre gerações, a partir da qual uma geração influencia e 

contribui para a formação da identidade das outras e vice-versa. E por último, Domingues 

(2002) ressalta a influência das diversas subjetividades coletivas presentes na sociedade no 

processo de formação das gerações. 

 

Classes sociais, gêneros e raças são outras referencias que saltam aos olhos. Essas 

são grandes coletividades que nesse sentido, ao perpassarem a vida social de forma 

ampla e muito abrangente, compartilham similaridades com as gerações [...] Muitas 

outras coletividades, ou seja, sistemas sociais, devem ser levados em conta ao se 

tratar do problema. Alguns são de pequeno porte, embora atravessem o conjunto da 

vida social: a família por antonomásia representa esse tipo de coletividade, 

evidenciando-se ainda como um ponto de referência fundamental para a própria 

produção das gerações. Em escala um pouco mais ampla encontramos a escola e os 

sistemas de ensino em geral, calcados claramente em princípios etários cronológicos 

na modernidade. Outro caso é o do estado, a começar pela produção da legislação 

que normatiza muitos aspectos da vida das diversas gerações, mas também em sua 

intervenção, por meio de suas diversas instancias (médicas, judiciais, policiais, etc.), 

mais ou menos direta na vida social [...] outros sistemas sociais se cruzam de forma 

mais restrita com os das gerações: desde aqueles que conformam estilos de vida 

particulares, ou religiões específicas, e daí por diante. É nesse entrelaçamento 

interativo entre subjetividades coletivas diversas que se conformam tanto a vida 

social como as próprias gerações em si, que contribuem, outrossim, decisivamente 

para a forma e o conteúdo daquela. (p. 79-80) 

 

Além desse conjunto de variáveis, Domingues (2002) também ressalta algumas 

dimensões analíticas importantes. Primeiramente, compondo uma dimensão material, o autor 

afirma que as gerações e as relações entre elas se definem em grande parte pela apropriação 

diferenciada dos recursos disponíveis socialmente (o que pode ser deduzido do conceito de 

posição geracional de Mannheim). Em segundo lugar, o autor apresenta uma dimensão 

hermenêutica, composta pelos aspectos simbólicos da coletividade, assim, “a vida social 
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consiste em parte em uma constante mediação de sentido, de uma permanente interpretação 

de significados entre coletividades que têm como referências passados e presentes distintos, 

assim como projeções de futuro díspares” (DOMINGUES, 2002, p. 78). E por último, o autor 

apresenta o poder como dimensão analítica importante para o fenômeno geracional. 

Assim, o autor destaca que vistas como coletividades com poder variável, as gerações 

podem ser capazes de dirigir ou impor umas às outras, e a outras subjetividades coletivas, 

cursos de movimento que se conformem com seus objetivos. Para exemplificar, o autor 

explica que com frequência os “adultos” ou “velhos”, “possuem mais poder dentro de um 

grande número de sociedades e em parte em função disso são capazes de mobilizar recursos 

externos, para além das vantagens proporcionadas por sua constituição material e 

hermenêutica” (DOMINGUES, 2002, p. 80). 

Com essas colocações, Domingues (2002) conclui que o centramento das 

subjetividades coletivas é variável, dependendo da sua identidade e organização. O que 

permite identificar que o fenômeno geracional é complexo, amplo e socialmente 

multifacetado, afastando-se a tendência a pensar coletividades geracionais “como 

autoconscientes e com forte capacidade de ação a partir de seus interesses racionalmente 

definidos e perseguidos” (DOMINGUES, 2002, p. 82).  

Tomizaki (2010) foca no quarto fenômeno geracional abordado por Mannheim (1993), 

que trata da necessidade de transmissão dos bens culturais acumulados, ressaltando a 

importância dos processos socializadores na relação entre as gerações. Para a autora, os 

processos socializadores incidem, principalmente, sobre a transmissão de uma geração a 

outra, já que é um ponto de intersecção entre elas.  

 

Transmitir e herdar são duas facetas de um mesmo movimento que coloca as 

gerações diante do desafio de definir como devem se conduzir em relação à sua 

herança, que pode ir dos bens estritamente materiais aos totalmente simbólicos, bem 

como pode ser pensada tanto no plano das microrrelações sociais (como as 

familiares), quanto em uma dimensão macrossocial (como os sistemas 

previdenciários, regulados pelo Estado) (TOMIZAKI, 2010, p. 329). 

 

Por estes movimentos fundamentais de transmitir e herdar o que é necessário para a 

preservação e a continuidade da sociedade que a autora utiliza a abordagem geracional para 

analisar aspectos relacionados à educação. Além disso, para Tomizaki (2010), o fenômeno 

geracional pode provocar mudanças nos modos de educar as novas gerações e no que se 

considera que deve ou não ser transmitido de uma geração à outra.  
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Tomizaki (2010, p. 333) para compor seu quadro teórico do conceito de gerações 

afirma que para os indivíduos pertencerem a uma geração é necessário que tenham em 

comum uma mesma situação sociohistórica, como já destacado por Mannheim (1993) ou uma 

mesma condição de existência que norteie e delimite suas possibilidades de acessos aos bens 

materiais e simbólicos disponíveis nas sociedades, como já ressaltado por Domingues (2002). 

A autora considera assim, que a vivência da condição de classe influencia significativamente 

as experiências geracionais.  

No entanto, cabe destacar que a observação da autora pode ser inferida do conceito de 

posição geracional de Mannheim (1993), já que de fato a situação de classe é fundamental 

para se compor uma mesma comunidade de vida histórica e social. Mannheim (1993) 

inclusive chega a comparar a situação de classe com a situação geracional, em termos de 

estrutura econômica, social e de poder.  

Em consonância com a teoria de Mannheim (1993), Tomizaki (2010, p. 334) afirma 

que idade e situação de classe só adquirem relevância no estudo das gerações quando são 

relacionados a um conjunto significativo de experiências compartilhadas pelos indivíduos. 

Mas Tomizaki (2010) concorda com a crítica de Domingues (2002) à teoria de Mannheim 

(1993), pois apesar de tratar a influência entre gerações, principalmente, nos processos de 

transmissão e socialização, o autor não aborda com significativa importância a influência que 

as relações intergeracionais exercem na formação das gerações, o que para a autora é 

fundamental.  

Tomizaki (2010) também informa sobre a importância de analisar a conjuntura 

histórica nos estudos geracionais, principalmente em termos de possibilidades e coerções 

(objetivas e simbólicas) que são impostas ao grupo estudado em função do período histórico 

no qual foi formado e desenvolvido como conjunto geracional. E por último a autora destaca a 

importância da dimensão familiar e das relações de parentesco, assim como Domingues 

(2002), pois segundo a autora as gerações familiares estão diretamente relacionadas com as 

gerações sociais, já que os membros de uma geração familiar estão ligados a um sistema 

escolar e a uma configuração de mercado de trabalho formados pelas gerações sociais. 

Assim, para Tomizaki (2010, p. 338) para compor uma geração é necessário conjugar 

cinco elementos: idade, situação de classe, experiências comuns concretas ou simbólicas, 

relações com outras gerações (sucessoras ou antecessoras), conjuntura histórica (social, 

econômica e política) na qual se inscrevem as gerações; e a família e as relações de 

parentesco. 
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Com a teoria mannheimiana e as contribuições dos demais autores analisados criou-se 

um arcabouço teórico que permite identificar os elementos geracionais que podem influenciar 

os sentidos do trabalho que os servidores públicos formam em suas consciências no decorrer 

de sua trajetória pessoal e profissional. A inclusão deste referencial possibilita analisar os 

sentidos do trabalho no serviço público através de uma abordagem geracional, tendo em vista 

que na atualidade os ambientes de trabalho na esfera pública são ocupados por gerações 

diferentes de servidores, bem como verificar se as questões geracionais têm sido abordadas no 

cotidiano das instituições públicas. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos realizados a fim de 

atingir os objetivos estipulados para esta pesquisa. Dessa forma, explicar-se-á o tipo de 

pesquisa desenvolvida e o porquê de sua escolha, quais foram as principais fases do estudo, 

como os sujeitos foram selecionados, como se deu a coleta de dados no campo e como esses 

dados foram tratados a fim de permitir uma análise criteriosa dos sentidos do trabalho para as 

duas gerações estudadas. 

 

5.1. TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo segue uma abordagem qualitativa, tendo em vista que pretende 

expor os sentidos do trabalho para os servidores públicos e analisar as similaridades e 

diferenças existentes entre os valores atribuídos pelas gerações identificadas na pesquisa. 

Segundo Vergara (2005), o meio utilizado para corroborar o estudo foi uma pesquisa de 

campo para alcançar o objetivo da pesquisa na organização selecionada. Além de pesquisa 

documental, pela qual foram verificados o Relatório de Gestão, o Estatuto, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e demais documentos necessários. 

Para definir a abordagem a ser utilizada na pesquisa se analisou que uma das 

características singulares das ciências humanas é a identificação entre sujeito e objeto, é 

possível se colocar no lugar do objeto, não que isso signifique um envolvimento excessivo, 

pois o cientista é treinado para manter o devido distanciamento (DEMO, 1987). Porém, sem 

entrar no mérito da discussão sobre neutralidade científica, é importante destacar, que manter 

a neutralidade e a indiferença diante do objeto humano ou social é tarefa muito mais árdua 

para o pesquisador, pois sujeito e objeto estão envoltos por interesses, ideologias e são 

influenciadas pelo contexto social (ALVES, 2009). 

Assim, segundo Demo (1987), as realidades humanas e sociais que são a base deste 

estudo são manifestações mais qualitativas que quantitativas, tornando mais difícil a 

utilização de métodos exatos. O que não significa falta de rigor na análise, como o mesmo 

autor faz questão de destacar, ao contrário, são necessárias construções científicas mais 

cuidadosas. O autor completa afirmando que a mensuração não é o que há de mais importante 

no fenômeno humano.  

Então, conforme Raupp e Beuren (2006), em relação à abordagem do problema de 

pesquisa, existiam duas tipologias de pesquisa possíveis, a qualitativa e a quantitativa. No 
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entanto, a pesquisa qualitativa consegue observar certas características que não são alcançadas 

com procedimentos quantitativos (RAUPP e BEUREN, 2006). Principalmente, porque 

enfatiza a interpretação do sujeito, a sua visão e entendimento sobre o mundo ou parte dele e a 

sua construção de significado e conhecimento, o que é fundamental da análise dos sentidos do 

trabalho (ANDRADE, GUIMARÃES e ASSIS, 2010). Esses autores ainda destacam a 

importância do pesquisador, que imerso no contexto, é um interpretador da realidade e do 

indivíduo. 

Conforme Tavares (2004 apud SOARES e VIEIRA, 2009), é importante frisar que 

pesquisas que buscam entender o sentido do trabalho precisam considerar que as relações de 

trabalho e sua organização só podem ser percebidas pela subjetividade do trabalhador. Que é 

moldada e transformada pela interação do trabalhador com a realidade e pela sua identificação 

com o meio, assim é imprescindível que o sujeito seja valorizado no processo de pesquisa, o 

que fundamenta a escolha da abordagem utilizada.   

 

5.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este estudo foi estruturado em seis fases. A primeira fase correspondeu à 

caracterização e contextualização da instituição escolhida para o estudo de campo. A segunda 

fase correspondeu à caracterização dos perfis das duas gerações de servidores públicos dessa 

instituição. A terceira fase correspondeu à identificação e análise do trabalho desempenhado 

por eles. A quarta fase correspondeu à identificação dos sentidos atribuídos ao trabalho por 

cada geração de servidores públicos estudada. A quinta fase se referiu à comparação dos 

resultados obtidos entre as duas gerações de servidores. E, a última fase, se referiu ao retorno 

aos entrevistados para debater os resultados iniciais encontrados e assim permitir que eles 

participassem da construção dos resultados finais e também para garantir a validade da 

pesquisa. 

 

5.3. SELEÇÃO DE SUJEITOS 

 

Dois critérios foram utilizados para a seleção dos sujeitos de pesquisa. Para o primeiro 

grupo de entrevistados, que caracteriza uma unidade geracional, foram escolhidos servidores 

públicos em cargos da carreira de técnico-administrativo que tivessem pelo menos 20 anos de 

serviço público. Para o segundo grupo de entrevistados, que caracteriza a segunda unidade 
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geracional, foram escolhidos servidores públicos em cargos técnico-administrativos que 

tivessem entre seis meses a três anos de serviço na instituição estudada, desse modo, compõe 

a seleção sujeitos que ainda estavam em estágio probatório. 

Desse modo foi possível comparar os resultados entre a geração de servidores que 

entrou na instituição estudada antes da última reforma de Estado e a geração de servidores que 

entrou no serviço público após a política de concursos do Governo Lula, sendo assim, nos 

últimos concursos públicos realizados pela UNIRIO. Seguindo este critério, buscou-se 

entrevistar dois servidores de cada geração das seguintes unidades organizacionais da 

instituição: Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de 

Planejamento, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa, quem seguem representadas no organograma abaixo.  

 

 

Figura 2: Organograma das unidades da UNIRIO selecionadas para pesquisa 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão 2010, p.70 

 

Essas unidades organizacionais foram escolhidas como lócus para prospecção dos 

entrevistados, pois a Reitoria é o órgão executivo e normativo superior da UNIRIO e, sob sua 

autoridade político-administrativa, as Pró-Reitorias são os Órgãos de Apoio responsáveis por 

realizar a atividade meio da Instituição. Assim, as unidades selecionadas são as responsáveis 

por propiciar as condições materiais para um trabalho racionalizado, eficiente e de qualidade, 

de modo que a Instituição cumpra suas atividades fim, que são as atividades indissociáveis de 

ensino, pesquisa e extensão (PDI 2012-2016, p. 74). 

No entanto, três (3) servidores não puderam ser entrevistados para compor os 28 

entrevistados inicialmente previstos, pois na Vice-Reitoria não havia servidor que se 

enquadrasse nas características da Geração 2 e, no caso da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

eram necessários dois servidores da Geração 1, no entanto só havia uma servidora que se 
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enquadrava no perfil dessa geração e no período da realização das entrevistas tal servidora 

estava de férias. Assim, a pesquisa foi composta com o seguinte perfil de sujeitos de pesquisa: 

 

Perfil da Seleção 
dos Sujeitos 

Total 

Sexo Cargo 

Feminino Masculino 
Nível 
Médio 

Nível 
Superior 

Geração 1 12 9 3 8 4 

Geração 2 13 5 8 6 7 

Total 25 14 11 14 11 
Quadro 1: Perfil da Seleção dos Sujeitos de Pesquisa  

Fonte: Elaboração própria 

 

Dessa forma, como pode se observar, foram entrevistados 25 servidores no total, 

sendo 12 servidores da Geração 1, com mais de 20 anos de serviço público, e 13 servidores da 

Geração 2, ainda em estágio probatório. 

 

5.4. COLETA DE DADOS 

 

Os dados necessários a esta pesquisa foram coletados através de documentos 

institucionais importantes disponíveis no sítio da instituição e através de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os sujeitos da pesquisa, onde se buscou seguir um roteiro 

(Apêndice 1) elaborado de acordo com o referencial teórico coletado.  

Foi realizado um piloto das entrevistas com dois servidores públicos, de modo que 

cada um representasse uma geração do estudo. Ao se verificar que o roteiro estava adequado à 

captação dos dados desejados, as entrevistas foram aproveitadas e o roteiro foi validado para 

utilização nas demais entrevistas.  

No início de cada entrevista foi explicado aos entrevistados o objetivo da pesquisa, e 

para que se sentissem mais seguros, foi informado que o conteúdo das entrevistas era 

confidencial, e que seriam gravadas e transcritas apenas para facilitar a análise dos dados. 

Mesmo assim, poucos servidores se recusaram a fornecer a entrevista o que não representou 

grande obstáculo para a pesquisa. A falta de um local apropriado na universidade para a 

realização das entrevistas que se configurou como uma dificuldade maior, dessa forma muitas 

ocorreram no próprio local de trabalho do servidor, gerando interrupções e descontinuidades 

no diálogo, mas que também foi contornado pelo pesquisador no processo de pesquisa. 
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5.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Seguindo as recomendações de Vergara (2008), por se tratar de pesquisa qualitativa, 

os dados também foram tratados de forma qualitativa, através da análise de conteúdo das 

entrevistas dos sujeitos, que considera o contexto em que o conteúdo das mensagens é 

formado. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é um grande instrumento para análise das 

comunicações, como é o que ocorre em uma entrevista, pois tem um potencial exploratório 

que permite ao pesquisador realizar descobertas ou mesmo confirmar hipóteses.  

De acordo com Bardin (2011, p. 36), a técnica de análise de dados é um método muito 

empírico para qual existem apenas regras básicas e que precisa ser constantemente revista e 

reinventada para se adequar aos objetivos pretendidos em cada pesquisa, pois cada 

comunicação apresenta um tipo de fala e exige um processo de interpretação diferenciado. 

Mas de um modo geral, é possível realizar a análise de conteúdo através de uma análise 

quantitativa, verificando a frequência com que certas características do conteúdo aparecem, 

ou de uma análise qualitativa através da verificação da presença ou ausência de tais 

características em um fragmento de texto selecionado (BARDIN, 2011, p. 26-27). 

Nessa pesquisa, segundo Bardin (2011, p. 41; 47) buscou-se analisar os “significados” 

dos conteúdos emitidos pelos entrevistados e as correspondências entre as estruturas 

psicológicas ou sociológicas dos enunciados a fim de inferir como se dá a relação dos 

servidores com o trabalho, os possíveis sentidos a ele atribuídos e as interações entre os 

sujeitos das gerações presentes na instituição selecionada.  

Ainda as diretrizes indicadas pela autora, o processo de organização da análise de 

conteúdo passou pelas seguintes fases:  

1º) Pré-análise: Neste momento, todas as entrevistas foram transcritas. Cada entrevista 

transcrita então passou a representar um documento individual que relata os enunciados de um 

servidor e que se tornaram objeto da análise de conteúdo. Com o material transcrito, foi 

realizada uma “leitura flutuante” (BARDIN, 2011, p. 126) de todas as entrevistas para obter 

maior familiaridade com os discursos pronunciados pelos entrevistados. 

2º) Exploração do material: A partir da leitura flutuante e do roteiro de entrevista se 

identificou quais categorias poderiam ser trabalhadas para explorar a temática abordada nesse 

estudo. Dessa forma, as transcrições foram relidas desta vez com um enfoque maior nas 

categorias definidas, e assim as partes relevantes de cada entrevista foram destacadas. Em 

uma planilha, separada por geração, essas partes destacadas foram inseridas considerando 

para qual categoria o enunciado era relevante e identificando o entrevistado. Com a 
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construção dessa planilha também se buscou construir classificações para as falas dos 

entrevistados a partir da teoria. 

3º) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos dados: Com a tabela completa, 

incluindo as classificações, foi possível verificar quais conteúdos, valores relativos ao 

trabalho, visões e experiências estavam presentes nos enunciados emitidos pelos entrevistados 

e assim através de uma análise horizontal das entrevistas construir sínteses que interpretadas à 

luz do embasamento teórico permitiram visualizar os primeiros resultados de pesquisa. 

Inclusive, realizar uma análise comparativa desses resultados, identificando similaridades e 

diferenças entre os sentidos atribuídos ao trabalho pelas diferentes gerações analisadas no 

estudo. 

4º) Devolutiva em grupo: De posse dos resultados iniciais de pesquisa, isto é, uma análise 

ainda em estado bruto dos dados coletados no campo, convidou-se as duas unidades 

geracionais de servidores para que tais resultados lhe fossem apresentados. Os servidores 

foram convidados por e-mail e por telefone para comparecerem na data e horário indicados 

em um espaço disponibilizado pela Universidade. A primeira devolutiva ocorreu com a 

Geração 2 na parte da manhã do dia 03 de dezembro de 2012 e a segunda na parte da tarde do 

mesmo dia com a Geração 1. Na devolutiva da Geração 2 compareceram 4 entrevistados e na 

devolutiva da Geração 1 compareceram 2 entrevistados. As reuniões tiveram uma duração de 

duas horas aproximadamente e apesar do baixo comparecimento foi possível apresentar os 

resultados, discuti-los, esclarecer determinados pontos das entrevistas e de forma geral 

referendar os resultados apresentados. 

A partir dos procedimentos metodológicos adotados, apresenta-se a seguir um 

esquema geral da pesquisa que pode facilitar a compreensão do leitor.  
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PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais os sentidos do trabalho para servidores públicos de diferentes gerações que compõem o 

quadro de pessoal técnico-administrativo da UNIRIO? 

 
OBJETIVO GERAL 

Analisar os sentidos do trabalho para servidores públicos de diferentes gerações que compõem o 

quadro de pessoal técnico-administrativo da UNIRIO. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar a 

organização escolhida 

para o estudo e seu 

contexto, bem como 

sua estrutura, seus 

objetivos e políticas de 

gestão 

Caracterizar o 

perfil das duas 

gerações de 

servidores 

públicos do 

estudo 

Identificar e 

analisar as 

características 

do trabalho 

desempenhado 

pelos servidores 

Identificar os 

sentidos que 

cada geração da 

pesquisa atribui 

ao trabalho 

realizado 

Comparar os 

sentidos 

atribuídos ao 

trabalho por 

servidores de 

diferentes 

gerações 

  
REFERENCIAL TEÓRICO 

Transformações no 

mundo do Trabalho 

Transformações 

no mundo do 

Trabalho 

Transformações 

no mundo do 

Trabalho 

Interpretações do 

trabalho: 

sentidos, 

significados e 

representações 

Sentidos do 

trabalho a 

partir do 

conceito de 

gerações 

  
TÉCNICAS DE COLETA 

Documentos 

Entrevistas 

Documentos 

Entrevistas 

Entrevistas Entrevistas Entrevistas 

 

TRATAMENTO DOS DADOS 

Análise de Conteúdo 
Esquema 1 – Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao final de todo esses passos, pretende-se que seja possível analisar quais os sentidos 

do trabalho para os técnico-administrativos de diferentes gerações da instituição pública 

estudada.
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6. ANÁLISE DE DADOS: OS SENTIDOS DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES 

PÚBLICOS DA UNIRIO EM UMA PERSPECTIVA GERACIONAL 

 

A partir deste capítulo serão analisados os dados obtidos através das entrevistas à luz 

do referencial teórico de modo a identificar os sentidos do trabalho para as duas gerações de 

servidores técnico-administrativos da UNIRIO. 

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo o PDI 2006-2011, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro é uma 

fundação de direito público vinculada ao Ministério da Educação, tendo todos os seus campi 

localizados no município do Rio de Janeiro. A instituição se originou da Federação das 

Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), que foi criada em 1969, e em 1975, com 

a fusão do Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, passou a denominar-se Federação das 

Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ). A instituição só foi 

transformada em Universidade do Rio de Janeiro pela Lei nº 6.655, de 05 de junho de 1979, e 

por último, passou a denominar-se Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) pela Lei nº 10.750, de 24 de outubro de 2003 (PDI 2012-2016, p. 16). 

Os dois últimos PDIs da instituição fazem referência ao período de redemocratização a 

partir da década de 1980 no qual a UNIRIO, bem como as demais instituições públicas, 

viveram um processo de aprendizagem da prática democrática. Nesta época a comunidade 

universitária reivindicava que o resultado das eleições para reitoria fosse respeitado pela 

presidência, o que só se alcançou no ano 2.000 (PDI 2006-2011).  

 

O processo de fortalecimento de uma perspectiva democrática na escolha dos 

dirigentes das universidades federais se insere na dinâmica e no contexto histórico 

da busca de qualificação da democracia, entendida como ampliação de direitos para 

os vários setores da população. A democracia na livre escolha de dirigentes não se 

dissocia da democracia como visão de sociedade, de universidade, de comunidade 

universitária, de solidariedade social e humana que desenvolvemos no plano 

nacional e regional (PDI 2012-2016, p. 13-14). 

 

O PDI 2006-2011 cita também a crise por qual as universidades federais passaram no 

início da década de 90 pela influência neoliberal, já abordada por Paula (2005) e Peci, Pieranti 

e Rodrigues (2008) no referencial teórico, que indicava a privatização do ensino público e 

demonstrava a redução do compromisso político com as universidades, inclusive através da 

falta de investimentos na produção científica e pedagógica. 
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Então, apesar do contexto histórico e político no qual a instituição se desenvolveu, a 

UNIRIO faz questão de afirmar seu compromisso no trecho que segue: 

 

É a partir de perspectivas essencialmente democráticas e de caráter amplamente 

participativo que a UNIRIO enfrentará os grandes desafios institucionais que se 

anunciam, como, por exemplo, a implantação e o acompanhamento de seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, a desejável descentralização administrativa, a 

consecução da reforma estatutária e organizacional da instituição. Pretende-se 

consolidar o horizonte nuclear de uma universidade cada vez mais democrática e 

socialmente referenciada. É preciso dar continuidade aos importantes projetos em 

fase de implantação ou em desenvolvimento; buscando novos níveis de qualidade, 

de eficiência acadêmica e administrativa; propiciando a atualização e o redesenho de 

funções e responsabilidades; garantindo a participação de todos os interessados nas 

deliberações mais importantes a propósito dos processos em curso, da dinâmica 

institucional e de seu fundamento social no contexto do presente. (PDI, 2012-2016, 

p. 12) 

 

A UNIRIO possui cinco Centros Acadêmicos, a saber: o Centro de Ciências Humanas 

e Sociais – CCH, contendo as Escolas de Arquivologia, Biblioteconomia, Educação, História, 

Museologia, Serviço Social e Turismologia e a Faculdade de Filosofia; o Centro de Ciências 

Jurídicas e Políticas – CCJP, contendo as Escolas de Administração, Ciências Jurídicas e 

Ciências Políticas; o Centro de Letras e Artes – CLA, contendo as Escolas de Letras, Teatro e 

o Instituto Villa Lobos; o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET, contendo as 

Escolas de Engenharia de Produção, Matemática e Informática Aplicada; e, o Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, contendo as Escolas de Ciências Biológicas, de 

Enfermagem, Medicina e Nutrição, além dos Institutos de Biociências e Biomédico. 

A UNIRIO passou por um processo de ampliação das vagas ofertadas através do 

REUNI, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, implementado pelo Governo Lula, e com isso conta atualmente com 18 escolas, 3 

institutos e 1 faculdade, que agregam 47 cursos de graduação e 90 cursos de pós-graduação, 

considerando residência, especialização, mestrado e doutorado. Totalizando todos esses 

cursos, a instituição possuía em 2011 mais de 15 mil alunos matriculados (UNIRIO em 

Números 2011). O que representa uma expansão significativa se comparado aos pouco mais 

de 6 mil alunos matriculados em 2004 (Relatório de Gestão 2004). 

 Em relação à estrutura administrativa, a UNIRIO se divide nos Conselhos Superiores, 

na Reitoria e Vice-Reitoria, em cinco Pró-Reitorias, nos Centros Acadêmicos, em três 

Unidades Suplementares (HUGG, Arquivo Central e Biblioteca Central) e nos demais órgãos 

diretamente ligados a Reitoria. Essa estrutura organizacional pode ser melhor observada pelo 

organograma abaixo: 
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Figura 3: Organograma Geral da UNIRIO 

Fonte: PDI 2012-2016 
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Com relação ao quadro de funcionários, de acordo com o UNIRIO em Números 2011, 

a universidade possuía no referido ano, 792 docentes em exercício, sendo 61% com titulação 

de doutorado. E para dar suporte à atividade fim da universidade, de acordo com a mesma 

fonte, a UNIRIO contava em 2011 com 1.089 servidores técnico-administrativos, com a 

escolaridade demonstrada abaixo: 

 

Escolaridade Total % 

Ensino Fundamental 173 16% 

Ensino Médio 326 30% 

Ensino Superior 469 43% 

Especialização 100 9% 

Mestrado 18 2% 

Doutorado 3 0% 

Total 1.089 100% 
Quadro 2: Escolaridade dos Funcionários Técnico-Administrativos em Exercício na IES  

Fonte: UNIRIO em Números 2011 

 

Pela Tabela 2, é possível destacar que 54% dos servidores técnico-administrativos 

possui ao menos nível superior, representando um bom percentual de qualificação desses 

profissionais. Este percentual, provavelmente, deve sofrer um aumento nos próximos anos, 

tendo em vista o PRIQ (Programa de Incentivo à Qualificação), desenvolvido pela instituição. 

 No entanto, de acordo com o PDI 2012-2016, apesar do nível de qualificação, o fato 

da universidade ter um corpo técnico-administrativo reduzido que não atende suas atuais 

demandas traz inúmeras deficiências para a gestão da universidade, como a dificuldade de 

aumentar o número de vagas, de implementar a descentralização orçamentária e o aumento 

das despesas de custeio, devido a contratação de serviços terceirizados que deveriam ser 

realizados por quadro próprio.  

 Segundo o PDI 2012-2016, desde 2010 já havia se constatado que, excluindo os 

profissionais do HUGG, a UNIRIO possuía um dos menores quadros técnico-administrativos 

entre as IFES, e que mesmo com a aprovação dos provimentos atrasados, referentes ao REUNI, 

esta questão não será solucionada. Dessa forma, será necessário fazer outros estudos de 

mapeamento da força de trabalho juntamente com o governo federal de modo a adequar o quadro 

de funcionários técnico-administrativos às demandas atuais e futuras da Universidade. 

 Nesse sentido, a UNIRIO estabeleceu como objetivos estratégicos para o seu PDI vigente 

melhorar as condições de trabalho dos servidores, investir em sua capacitação e qualificação e 

adequar o quadro dos servidores às necessidades institucionais (PDI 2012-2016, p. 32). É em 

busca de uma gestão mais estratégica de seus recursos humanos que, segundo os entrevistados, a 

UNIRIO está transformando seu Departamento de Recursos Humanos em uma Pró-Reitoria de 
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Gestão de Pessoas, que assim teria mais recursos e autonomia para atuar nos desafios da 

Universidade. 

 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DAS GERAÇÕES DA PESQUISA 

  

Neste subcapítulo serão apresentadas as duas gerações de servidores técnico-

administrativos definidos pela pesquisa. Estas gerações serão caracterizadas a partir das 

décadas de nascimento, e consequentemente das décadas em que entraram no mercado de 

trabalho e no serviço público, o que engendra a vivência de contextos sociais, políticos, 

econômicos, culturais e tecnológicos e de uma relação com a universidade bem diferentes. 

 Desse modo, corrobora-se a fala de Rocha-de-Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2011) 

de que não é marco cronológico, a data de nascimento, que vai determinar a constituição de 

um estrato geracional particular. O marco cronológico determinou apenas uma possibilidade, 

mas foi o processo histórico distinto vivenciado dentro do espaço sociopolítico da UNIRIO 

por cada geração de servidores que os aproximou, definindo-os e permitindo que assumissem 

características diferenciadas. 

 

6.2.1. Geração 1 

 

Os servidores da Geração 1 nasceram entre as décadas de 1950 e 1960, tendo uma 

idade média de 55 anos. Devido a isso, seus processos de subjetivação passam pela conjuntura 

social, econômica e cultural dos anos seguintes, principalmente a partir das décadas de 1970 e 

1980 que remetem a sua entrada no mercado de trabalho. Dessa forma, eles vivenciaram a 

transição entre os anos dourados do milagre econômico (1968-1973) para a chamada “década 

perdida” em 1980 (NARDI, 2006). 

Esses sujeitos têm a sua subjetividade também influenciada pelo período de repressão 

da ditadura militar, que, como já disse Costa (2010) caracteriza o período de modernização 

autoritária da Administração Pública, período de grande intervenção do Estado nas diversas 

esferas de vida do cidadão, inclusive nas Universidades como se pode observar abaixo: 

 

[...] já trabalhei na Assessoria de Segurança de Informações, que era a época dos 

coronéis, época do professor Guilherme Figueiredo, aí foi criada essa Assessoria de 

Segurança da Informação, coronel pediu pra eu ir lá trabalhar pra ele, trabalhar com 

ele e o chefe autorizou [...] (Entrevistada nº 7 - Geração 1) 
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A repressão militar aliada ao cenário de endividamento externo, recessão econômica, 

concentração de renda, inflação e desemprego fazia com que as pessoas valorizassem muito a 

estabilidade nas empresas. Esta geração tinha como objetivo fazer carreira em uma empresa, 

estar a 10, 20, 30 anos em uma empresa era motivo de orgulho para o sujeito e seus 

familiares. O funcionalismo público, principalmente, apesar das representações negativas da 

sociedade, sempre foi muito desejado pela classe trabalhadora. 

Os entrevistados da Geração 1 possuem longos anos de experiência em instituições 

públicas com uma média de tempo de serviço público de 32 anos, sendo a maior parte deles 

cumpridos na UNIRIO. Em decorrência dessa elevada média de tempo de serviço, esses 

servidores se encontram hoje bem próximos da aposentadoria, 8 deles inclusive já recebendo 

o abono permanência, sendo que 7 deles já possuem todas as condições de estarem 

aposentados efetivamente. Dos sujeitos de pesquisa selecionados, há quem já receba o abono 

há 14 anos. Também devido à experiência adquirida a maioria dos servidores desta seleção (8 

servidores) ocupam algum Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG) na instituição. 

Devido ao tempo de serviço público dessa geração, é possível identificar que esses 

servidores já se encontravam no serviço público na época em que foi definido o Regime 

Jurídico Único para os servidores públicos, como já observado por Costa (2010). Dessa 

forma, os sujeitos dessa geração passaram de celetistas para estatutários em 1990, adquirindo 

entre outros benefícios o direito ao estatuto da estabilidade. 

No entanto, essa mudança gerou muitas críticas, como já abordado por Costa (2010), e 

ainda alguns servidores são insatisfeitos pela perda do direito ao FGTS no regime estatutário, 

como se destaca abaixo: 

 

[...] não houve assim, você deseja ou não deseja, todo mundo passou pra ser 

estatutário, às vezes a gente entra e quando a gente ingressa, assim fui eu, quando a 

gente ingressa, a gente fica muito feliz porque a gente tem aquele "não vou ser 

mandado embora" ne [...] hoje em final de carreira, me aposentando, eu vejo que não 

é tão bom, porque a gente sai sem um fundo de garantia, então aquele dinheiro que a 

gente por muitos anos tem guardado e vai ajudar bastante a gente quando a gente se 

aposenta, isso aí não acontece né, então eu sinto, agora já terminando essa fase ne 

[...] sou feliz, se não fosse o fundo de garantia, de a gente não ter seria mais feliz 

ainda, é só. (Entrevistado nº 6 – Geração 1) 

 

Além das críticas ao novo estatuto já terem influenciado negativamente a visão que os 

cidadãos tinham dos servidores públicos, com a campanha oportunista de Collor o 

funcionalismo teve o maior ataque a sua moral e autoestima, como já destacou Costa (2010), e 

é possível notar no discurso abaixo: 
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[...] a própria mídia faz uma, vamos dizer assim, uma caracterização do servidor 

público como aquele que não faz nada, como aquele que larga o paletó na cadeira 

[...] e essa definição é muito errada, que as pessoas têm, eu acho que foi uma 

campanha negativa, isso foi desde os anos 90, acho que quando o Collor começou 

com aquele negócio de marajá. Isso vem desde lá, porque antigamente não tinha 

essa coisa. E caracterizou que o servidor público é o barnabé, que chega larga o 

paletó na cadeira, faz outras N coisas e não resolve o problema, atende mal. Não, 

todo mundo tá sempre atendendo o aluno, professor, tão sempre atendendo, dentro 

da medida do possível [...] (Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

 

Já influenciados pela ótica neoliberal, tanto o Governo Collor quanto o governo 

Fernando Henrique promoveram a degradação do serviço público com a política de Estado 

Mínimo. E as universidades públicas foram particularmente afetadas, com redução dos 

investimentos, dos seus quadros de funcionários e a desvalorização de seu papel estratégico 

para o desenvolvimento do país. 

É possível identificar essa desvalorização pelo perfil dos cargos da geração 1, que se 

configura pela maior presença de cargos de nível médio em detrimento de cargos de nível 

superior. Não havia investimento na qualificação dos servidores das universidades públicas e 

não se considerava que possuíam um papel relevante para a universidade. 

A década de 1990 foi caracterizada pela insegurança devido à reestruturação 

produtiva, ao aumento das taxas de desemprego e pela flexibilização e precarização das 

relações de trabalho. E no setor público, além da falta de investimento em infraestrutura e em 

recursos financeiros e humanos, a instabilidade econômica pôde ser sentida pelos servidores 

através dos sucessivos planos de Governo que reduziram drasticamente seu salário real, e pela 

perda do direito de receber diversas rubricas, como o adicional de insalubridade. 

 

[...] eu perdi 26%, me deu um abalo grande, perdi a minha insalubridade que era 

quase 500 reais, com esses 500 reais eu fazia muita coisa em casa [...] (Entrevistado 

nº 1 – Geração 1) 

 

[...] difícil ne, nosso salário oh (sinal negativo), nós aqui perdemos uma vantagem 

que a gente tinha de 26,05, perdemos a insalubridade, então foi uma grande perda 

ne, só eu perdi 955 reais [...] o que não dá pra entender é que alguns servidores 

recebem, tem direito e a gente não, isso aí já deixa o servidor desmotivado, eu só 

não me aposentei ainda porque perdi essas vantagens, porque quando me aposentar 

vai me fazer mais falta [...] (Entrevistado nº 7 – Geração 1) 

 

 Essas perdas salariais, como puderam ser observadas nos relatos acima, desmotivaram 

bastante os servidores desta geração, afetando diretamente a sua relação com o trabalho. 

Muitos servidores que vivenciaram esta época entraram com processos na justiça para tentar 

reaver os ganhos perdidos, no entanto, muitos servidores tiveram seus pedidos indeferidos, 

gerando ainda mais insatisfação devido às desigualdades geradas entre os próprios servidores. 

 Além da questão econômico-financeira, como foi observado por Paula (2005), com a 

Reforma de Estado promovida na década de 1990 e a adoção do modelo gerencial, os 
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servidores desta geração foram pressionados a tornar seus processos de trabalho mais 

eficientes, principalmente através da incorporação de novas tecnologias, e a se qualificarem 

para a realização de suas atividades. 

 

[...] nós tivemos que aprender a mexer em computador, aqui nós tivemos que passar 

a buscar uma pós-graduação [...] eles têm, a tecnologia tá dentro deles, nasceu já, 

diferentemente da minha geração, que eu só peguei em computador aqui em 92, 94, 

a gente domina, faz, porque tem que se virar [...] (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

A década de 1990 foi especialmente difícil para o funcionalismo público, que apenas 

observa uma melhora com a entrada do Governo Lula, que apesar da continuidade de práticas 

gerencialistas, retoma os investimentos no setor público, em particular nas universidades 

federais, através do REUNI. É possível identificar a mudança sentida pelos servidores através 

do discurso abaixo: 

 

[...] eu fiquei alguns anos com a minha impressora de casa aqui, porque não tinha 

dinheiro pra comprar [...] atualmente eu acho que a gente vive numa época de até 

abundância digamos assim, de fartura sabe, porque eu tenho a minha impressora, 

tenho a minha mesa, né, muitas vezes não tinha mesa, tinha que pegar emprestado 

de alguém, a mesa quebrou não tem como comprar outra, às vezes a gente 

comprava, não tinha papel, tinha que comprar papel, hoje graças a Deus tá bem 

melhor do que já foi. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

Com relação à composição da renda familiar, identificou-se que a renda destes 

servidores é fundamental para manter suas famílias, tendo em vista que para metade dos 

servidores entrevistados a renda proveniente da UNIRIO é a única fonte de provimento 

familiar e para outros 3 servidores esta é a fonte de provimento principal.  

Estes são os principais componentes da realidade vivenciada pelos servidores da 

Geração 1, e que moldaram ao longo dos muitos anos a subjetividade desses trabalhadores e 

sua relação com o trabalho na esfera pública. 

 

Média de Idade 55 anos 

Entrada no mercado de 
trabalho 

1970-1980 

Tempo médio de serviço 
público 

32 anos 

Cargo Predominância de cargos de nível médio; gestores 

Participação na renda familiar Muito significativa 

Contexto 

- Ditadura militar;  
- Estagnação econômica com sucessivos planos de 
governo;  
- Criação do RJU;  
- Sucateamento das universidades públicas;  
- Desvalorização do servidor (salarial e moral);  
- Reforma gerencial do Estado 

Quadro 3: Caracterização da Geração 1 
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6.2.2. Geração 2 

 

Os servidores da Geração 2 nasceram entre as décadas de 1980 e 1990 e vivenciaram 

um contexto social, político, econômico e tecnológico bem diferentes da Geração 1, tendo em 

vista as três décadas que lhes separam. Os servidores desta geração são jovens, com uma 

média de idade de 27 anos, sendo assim, é possível identificar as décadas de 2000-2010 como 

sendo as suas referências para entrada no mercado de trabalho. A maioria (11 entrevistados) 

está exercendo pela primeira vez a atividade de servidor público, estando todos com até 3 

anos na instituição e em estágio probatório, critérios para a seleção desses entrevistados. 

Estes servidores não possuem cargos de chefia, que no geral são ocupados por 

servidores antigos. Isto referenda a teoria de Domingues (2002) de que o poder é uma 

dimensão analítica importante para o fenômeno geracional e de que geralmente os mais 

velhos possuem mais poder, indicando que a Geração 1 tem uma maior grau de imposição 

formal sobre a Geração 2.  

 

E as pessoas mais novas não tem a mínima noção né sobre as questões políticas, 

sobre as discussões políticas e sobre como o peso político sustenta a universidade. 

[...] e as pessoas mais velhas não falam sobre isso [...] não tem perspectiva, porque 

você ou é muito nova, na verdade os meus colegas todos são muito novos, ninguém 

tem peso político, não tem abertura entre os mais velhos [...] Idade, tempo de 

serviço, tudo isso é contado negativamente pra gente [...] elas conhecem o jogo 

político e que elas jogam o jogo político. Que a gente não sabe, a gente não entende 

e ninguém faz questão nenhuma de ensinar, sabe? (Entrevistado nº 22 – Geração 2) 

 

Mas também é possível identificar que estes servidores de modo geral não se 

interessam em ter uma função gratificada, pois consideram que os valores estabelecidos para 

estes cargos não compensam a responsabilidade, o aumento da demanda de trabalho e 

necessidade de se sujeitar ao jogo político da universidade. É de fato uma visão racional de 

maximização de seus benefícios, que leva em conta não somente a questão financeira, mais 

fatores como dignidade, prioridade de objetivos e qualidade de vida. 

 

[...] ela ganha 800 reais pra fazer isso, eu substituo ela nas férias dela, quando eu 

substituo ela nas férias “eu não sei como tu agüenta”, porque eu na boa, eu jamais 

toparia 800 reais pra  coordenar a (nome do setor). Eu ganho muito mais em muito 

menos tempo fazendo freela, entendeu? Trabalho menos, me estresso menos, 

ganhando mais, fazendo freela. então eu jamais toparia uma coordenação [...] 

(Entrevistado nº 22 – Geração 2) 

 

[...] ter uma função dependendo da situação é quase, como eu vou dizer, não digo 

coação, mas é quase "ah você tem função então você tem que fazer isso, se você tem 

função" pra mim ter a função ou não ter a função não faz sentido, uma função de 

500 reais pra mim no orçamento não faz diferença nenhuma, eu prefiro não ter a 

função e trabalhar com tranquilidade, sem ter que ficar às vezes ouvindo algumas 

coisas que são ao meu ver desnecessários [...] (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 
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É basicamente o contexto do início do século XXI que marca a entrada desta geração 

no mercado de trabalho. Sendo assim, tem-se que esta geração apresenta características muito 

diferentes da geração anterior. E uma das principais é que os indivíduos que constituem esta 

geração já foram criados no contexto da revolução tecnológica. Dessa forma, eles 

vivenciaram a difusão das tecnologias de informação e comunicação a que se refere Kovács 

(2002) e, por isso, não tiveram a necessidade de se adaptarem a esse novo contexto 

tecnológico, e na verdade, sentem até uma dificuldade de se adaptar ao ambiente público 

devido ainda existir certa deficiência de recursos tecnológicos em algumas instituições, como 

se colocam os entrevistados abaixo:  

 

[...] assim que eu entrei tinha uma mesa, uma cadeira, e eu não sabia o que fazer, 

porque não tinha computador, tem uma prancheta enorme no meio da sala, mas 

arquiteta da minha geração não sabe nem desenhar em prancheta, eu sou da geração 

computador, projeto tudo no computador, prancheta pra mim não existe. [...] E eu 

passei alguns meses sem computador, sem nada, ou então o desenhista vinha de 

manhã e eu ficava à tarde no computador dele, a gente fazia um rodízio de 

computador [...] (Entrevistado nº 23 – Geração 2) 

 

[...] e eu tento sugar tudo que posso, tudo que chega pra mim, eu tento perguntar, 

tento estudar, ler e procuro na internet. Internet é a melhor coisa que existe, eu fico 

pensando como as pessoas viviam antes da internet, eu procuro tudo na internet, 

desde dúvidas gramaticais até legislações assim, que eu preciso no dia a dia aqui 

mesmo, tento sugar tudo que eu posso. (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

Além disso, apesar do Brasil passar por um momento de crescimento econômico, as 

crises periódicas faziam com que o mercado de trabalho brasileiro apresentasse um cenário de 

instabilidade e alta competitividade. E como o discurso gerencial, conforme abordado por 

Kovács (2002) já difundia a crença de que é a formação ao longo da vida que permite a 

adaptação ao cenário de constantes mudanças e a garantia de empregabilidade, estes 

servidores de certa forma já foram preparados para isto, de modo que sabem da necessidade 

de uma qualificação contínua.  

É por isso, que apesar da composição da seleção de sujeitos desta pesquisa ser 

formada por 6 servidores de cargos de nível médio e 7 de nível superior, 9 servidores já 

possuem o ensino superior completo e outros 3 estão cursando alguma graduação, 

configurando um corpo funcional que, apesar de novo, apresenta elevada qualificação. 

Inclusive dos 7 servidores com cargo de nível superior 6 possuem especialização, sendo que 5 

já estão em vista de fazer um mestrado. 

Essa configuração dos cargos da geração 2 também mostra uma mudança no que diz 

respeito a valorização da universidade no novo cenário político. Assim, busca-se dotá-las de 

cargos mais estratégicos e com maiores exigências de qualificação, conforme recomendações 
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do MARE (1997) para a Reforma do Estado, a fim de garantir uma melhor execução das 

políticas públicas de educação superior. 

Nota-se que o pensamento de qualificação contínua desta geração não é valido apenas 

para garantir a empregabilidade no setor privado. Esses servidores não entram no serviço 

público através de uma instituição e ali permanecem pelo fato de terem a estabilidade 

garantida. Eles analisam a relação entre remuneração, qualidade de vida e trabalho 

desenvolvido e estão continuamente buscando outros concursos públicos a fim de serem 

melhor remunerados e crescerem profissionalmente. No entanto, a remuneração é na maior 

parte das vezes o item mais considerado nessa análise, como destacado abaixo: 

 

[...] quero ser o mais passageiro possível porque eu já passei pro ensino superior, 

não podia assumir porque não tinha o diploma entendeu. Então assim o que tá me 

faltando é o diploma, já faço prova pro ensino superior direto, to passando, não 

porque eu não goste, é o que eu to te falando, eu acho que aqui eu só ficaria se fosse 

um salário muito alto [...] até o horário é muito bom, localização, assim se eu 

ganhasse o que eu ganho hoje nos cargos que eu faço. Pow eu não saia mais daqui, 

mas não tem como, aqui ensino superior o cara que ganha mais hoje aqui tira em 

torno de 7 mil [...] esse não é o meu objetivo. (Entrevistado nº 16 – Geração 2) 

  

Essa característica muito se deve ao fato de que eles já foram criados dentro dos 

princípios do neoliberalismo resgatados por Nardi (2006), onde se perde o sentido da 

associação coletiva e se reforça o individualismo. Nesse sentido, eles acreditam que o sucesso 

na vida profissional depende exclusivamente do mérito pessoal e dão significativa 

importância para a construção própria da carreira, desvinculada de uma instituição específica.  

Além disso, ficar muitos anos em uma instituição significa para estes servidores 

acomodação, em uma conotação negativa como foi observada por Kovács (2002), que 

também afirma que deixa de existir a segurança e a lealdade. Desse modo, a segurança destes 

jovens está garantida por serem servidores públicos, mas como buscam maximizar sua 

remuneração, seu aproveitamento profissional e seu desenvolvimento pessoal pelos seus 

próprios meios, eles não valorizam a lealdade a uma empresa ou instituição pública, como já 

foi possível identificar na fala acima e também no discurso abaixo: 

 

Na verdade foi por acaso (risos), eu fiz a prova, passei, claro estava fazendo 

faculdade ainda, então para mim o que viesse era lucro, aí eu fiquei conciliando os 

dois aí quando eu me formei fiz para tradutor aqui, passei e estou aqui pensando se 

vou continuar, se vão dar aumento para gente ou não (risos), se não, pulo fora 

também. (Entrevistado nº 21 – Geração 2) 

 

E estes servidores, principalmente os de cargo de nível médio, já muito novos focam 

no serviço público como perspectiva de vida, entrando no serviço público antes mesmo de 

cursarem um curso de graduação ou de terem outra experiência de trabalho formal. Inclusive, 
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muitas vezes influenciados por amigos que eles consideram que foram bem-sucedidos em 

concursos públicos bastante cobiçados. 

 

Eu optei por investir primeiro no concurso público antes de fazer a faculdade aí 

investir em concurso por um bom tempo, não tive nesse período não tive trabalho de 

carteira assinada efetivo, mas mais investi no concurso mesmo até que eu tive 

oportunidade de passar nesse concurso, passei, aí comecei a fazer faculdade agora 

[...] foi mais por influência de pessoas que cresceram comigo, que eu observei que 

eram pessoas como eu, cresceram comigo e foram passando em concurso público, 

foram bem sucedidas, acabou gerando uma influência, porque eram pessoas muito 

chegadas, tinha um amigo meu, um amigo meu cresceu comigo e foi passou em 1º 

lugar no concurso do Tribunal de Justiça, aquilo despertou um desejo de querer 

também fazer isso, por uma influência de amizade [...] (Entrevistado nº 15 – 

Geração 2) 

 

[...] eu fui criado num meio onde as pessoas estudavam muito, colégio militares, 

colégios federais, então assim meus amigos são muito bem sucedidos naquilo que eu 

quero fazer, que é concurso, área contábil, área fiscal, área de auditoria, então assim 

acho que é mais isso [...] (Entrevistado nº 16 – Geração 2) 

 

No que tange a composição da renda familiar, é notório que essa geração tem uma 

participação reduzida no orçamento de suas famílias, sendo uma renda apenas complementar. 

A renda proveniente da remuneração da UNIRIO não é fundamental para a manutenção de 

suas famílias porque estes jovens em sua maioria ainda moram com os pais ou ainda aqueles 

que já são casados dividem igualmente as responsabilidades financeiras com seu cônjuge. 

 Existe um senso de parceria entre os jovens casados para que ambos consigam 

alcançar suas perspectivas profissionais e juntos consigam ter uma renda superior. Assim, não 

importaria se o homem tivesse que ficar responsável pelas coisas do lar se a mulher ganhasse 

muito mais, ou se um ou outro parasse de trabalhar para se dedicar aos estudos caso o outro já 

tenha alcançado seu objetivo, por exemplo. É possível observar esse senso de parceria nas 

falas abaixo: 

 

Realmente, se eu ganhasse bem mais, minha esposa deixaria de trabalhar pra cuidar 

dos filhos, mas não dá pra fazer isso, então tem que trabalhar. [...] porque também 

na hora de cuidar dos filhos, ainda mais com filhos tão pequenos, isso é impagável, 

isso a gente abre mão de qualquer coisa. Eu também, se ela ganhasse 40 mil eu 

também sairia da UNIRIO pra poder cuidar dos meus filhos, a gente quer passar o 

máximo tempo possível com eles. (Entrevistado nº 21 – Geração 2) 

 

[...] a gente meio que faz uma negociação. Se alguém faz um concurso muito bom e 

passar vai ajudar o outro. Ah vai passar pra fiscal aí ela vai ganhar muito bem, aí ela 

vai me ajudar pra eu ficar estudando em casa pra passar pra um outro. [...] Ela seria 

de certa forma um provedor temporário pra dar suporte pro outro pra melhorar 

também. [...] essa visão acontece mesmo porque os dois estão passando por essa 

situação, por exemplo, eu tive dificuldade dos meus pais entenderem minha 

situação. Eu fiquei estudando durante muito tempo e eles realmente pensavam que 

eu era vagabundo, que ia ficar vivendo as custas o resto da vida. E eles eram 

funcionários públicos, mas eu acho que eles entraram naquele tempo antes da 

constituição entendeu? Era mais fácil. [...] Eles não conseguiam entender como é 

hoje em dia [...] (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 
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[...] a mulher ajuda também pra ter mais dinheiro em casa, pra poder morar num 

lugar melhor, ter mais um lazer, pra poder comprar muito mais coisa e assim antes, 

antigamente, seu lá o meu avô e minha vó ele tinham lá, tava bom com um 

telefonezinho qualquer, uma geladeira [...] com 5 mil reais, to dando um chute ai 

qualquer, vai sobreviver, vai pagar aluguel, vai comer, vai fazer as coisas básicas, 

beleza só que quer isso? não, vai sempre querer comprar uma roupa nova, ir no 

cinema sempre, viajar, comprar tuas coisas, então quer sempre mais, quer sempre 

mais, tentar um concurso melhor que aquele, fazer um concurso, isso não precisa 

assim, essas coisas básicas atendem com seu salário, mas quer sempre mais, então 

por isso que tem essa coparticipação no caso. (Entrevistado nº 19 – Geração 2) 
 

Nota-se que esse senso de parceria é altamente utilitarista, e muito baseado na 

sociedade de consumo a que Enriquez (1999) se referia. O objetivo é garantir e maximizar a 

renda do casal para que ambos consigam atender as necessidades básicas da família e também 

satisfazer seus desejos pessoais. Pode-se perceber também a mudança no perfil da mulher 

desta geração, para qual o trabalho é importante pela independência financeira que 

proporciona, como Kovács (2002) já tinha observado. A mulher desta geração se sente tão 

responsável quanto o homem pelo sustento da família, como se observa a seguir: 

 

[...] estabilidade pra mim conta muito, sobretudo porque meu esposo tem pavor de 

serviço público [...] então eu me vejo na responsabilidade de pelo menos garantir 

uma estabilidade da família, sobretudo quando a gente pensar em ter filhos. Que 

sendo só nós dois a gente dá o nosso jeito, mas com uma criança não é bem assim, a 

responsabilidade é bem maior, é uma vida que tá ali, pra cuidar, pra criar, pra dar 

educação, saúde e tal [...] (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 
 

Eu não sei se quando eu tiver filhos essa ideia vai mudar, mas assim se meu marido 

falasse, se viesse e falasse sei lá 25 mil reais por mês falasse “Amor você pode parar 

de trabalhar que eu vou sustentar a casa”, eu ia dizer “Não! não quero, obrigada.” 

“Não, mas a gente abre uma conta conjunta e você pode usar o quanto você quiser 

dos meu 25 mil reais.” “Não quero. não, não quero.” Não me vejo não trabalhando 

entendeu? Não me vejo, vida de dondoca pra mim é uma coisa que não me enche os 

olhos definitivamente, definitivamente. (Entrevistado nº 22 – Geração 2) 
 

  Pode-se perceber então que a Geração 2 é muito marcada pelos princípios difundidos 

pelo neoliberalismo que já foram abordados no referencial teórico por diversos autores. 

 

Média de Idade 27 anos 

Entrada no mercado de 
trabalho 

2000-2010 

Tempo de serviço público Até 3 anos 

Cargo 
Equilíbrio entre cargos de nível médio e superior; não são 
gestores 

Participação na renda 
familiar 

Reduzida 

Contexto 

- Revolução tecnológica; 
- Neoliberalismo; 
- Crescimento econômico marcado por crises periódicas 
- Mercado competitivo e instável; 
- Gerencialismo; 
- Política de concursos regulares e investimentos do 
Governo Lula. 

Quadro 4: Caracterização da Geração 2 
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6.3. CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

O trabalho dos servidores técnico-administrativos da UNIRIO foi analisado a partir 

das tarefas executadas e do grau de autonomia que possuem em sua realização. Nesse sentido, 

tal trabalho pode ser caracterizado, a partir das entrevistas realizadas, pela execução de 

atividades essencialmente burocráticas e rotineiras. Geralmente, atividades mais dinâmicas, 

que exigem mais dos profissionais em termos de autonomia, criatividade e envolvimento são 

bem pontuais, mesmo quando se trata de profissionais com cargo de nível superior e que estão 

lotados em órgãos acadêmicos, como é o caso dos profissionais abaixo: 

 

[...] tem os projetos de cultura que são cadastrados, e a gente presta um suporte a 

eles, quando eles precisam de material gráfico, às vezes de locação pra fazer alguma 

coisa, pra fazer algum evento, a gente presta esse tipo de suporte e dentre outras 

atividades que chegam assim, essas outras atividades acadêmicas da UNIRIO 

(Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana de Integração Acadêmica, 

recepção de calouros) que a gente acaba se envolvendo pra produzir mesmo. [...] às 

vezes eu faço um trabalho mais burocrático mesmo de fazer memorando, 

encaminhamento, acompanhamento de processo. Às vezes sim tem esse espaço 

quando têm essas atividades, e ai a gente consegue né, enfim ter mais espaço como 

produtora, mas no dia a dia mesmo não, não tanto. (Entrevistado nº 25 – Geração 2) 

 

Na Semana de Integração, Ciência e Tecnologia, é um pouco mais dinâmico, eu 

acho, mas assim as atividades típicas mesmo da SAEG eu acho que, no momento, 

são mais rotineiras, são mais burocráticas, não tem muita dinâmica não. Embora 

tenha alguma, claro que não dá pra ser só burocracia o tempo inteiro, mas é mais 

papel vai, papel volta, memorando vai, ofício chega [...] (Entrevistado nº 24 – 

Geração 2) 

 

Os profissionais enquadrados em cargos nível médio, lotados nas Pró-Reitorias 

acadêmicas (PROEXC, PROPG e PROGRAD), geralmente fazem o serviço de atendimento a 

alunos, professores e coordenadores, o que envolve também basicamente procedimentos 

administrativos e burocráticos, isto é, estes servidores não se envolvem com as atividades 

acadêmicas em si, como se observa a seguir: 

 

Você auxilia o coordenador, dá um auxílio ao coordenador do programa nas 

atividades do coordenador, ele vai delegar pra você funções, muitas das vezes até 

mesmo dele, mas ele vai delegar pra você, é um atendimento ao aluno com presteza, 

solicitar passagem, bolsas para os alunos, é uma atividade mais voltada para o aluno, 

vamos dizer assim, a função do meu trabalho é uma atividade mais voltada pro 

aluno, todas as coisas relacionadas ao aluno em si são as minhas atividades, o 

lançamento de notas, o lançamento de disciplinas, a matrícula, as informações, os e-

mails, as bolsas [...] (Entrevistado nº 15 – Geração 2) 

 

É atender os professores e alunos que vem entregar documento aqui, cadastrar 

projeto de extensão, tirar dúvida sobre cursos e eventos que a gente dispõe, a gente 

também organiza alguns desses cursos e eventos, e aí tem que manter um controle, 

organizar esses cursos, cobrar alguns documentos periódicos que a gente tem que 

fornecer informações pro MEC, essas coisas assim, coisas básicas de organização. 

(Entrevistado nº 14 – Geração 2) 
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Na parte administrativa, então coisas importantes: tem que ser muito organizado, 

porque as pessoas te pedem uma coisa você tem que achar rápido [...] saber escrever 

um memorando, um ofício, tem que saber bem de informática, tem que ter o mínimo 

de domínio das rotinas administrativas, como receber material, saber mexer em 

protocolo, assim, você tem que ter um bom relacionamento pessoal assim, porque 

também tem atendimento [...] organização de papéis, você precisa ta com tudo 

certinho organizado, senão você não consegue fazer o trabalho direito, o trabalho 

não anda. (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

Os profissionais que atuam nas Pró-Reitorias administrativas atuam mais 

operacionalmente, executando as atividades meio necessárias ao bom funcionamento da 

universidade, como as atividades de secretariado, de suporte técnico e ligadas as áreas da 

Administração (financeira, de material, de recursos humanos etc), assim como esses 

servidores destacam abaixo:  

 

Então, eu sou assistente, mas faço grande parte da parte de secretária ne, que é 

digitar, arquivar, porque o meu cargo de assistente tá mais relacionado com a Pró-

Reitora, mas aí pelo fato de não ter muitas pessoas, eu to ensinando agora os 

meninos, eu não faço o meu, o que seria minha parte de assistir, de ajudar a analisar 

os processos pra tipo assim uma análise ou um resumo ne dos processos ou 

encaminhamento, eu faço tudo um pouco [...] (Entrevistado nº 6 – Geração 1) 

 

A maior parte do meu serviço lá é trabalhar com todo tipo de pagamento da 

Universidade passa pelo nosso setor, tudo que é em função de pagamento é lá no 

nosso setor, principalmente o nosso salário [...] (Entrevistador nº 2 – Geração 1) 

 

Então, eu trabalho na área de infraestrutura, a gente trabalha com montagem, 

manutenção de computador, suporte lógico, software, suporte a redes, rede cabeada, 

rede wi-fi. Na área também agora de segurança, de segurança da informação, de 

políticas de segurança, como controle de tráfego da internet, entendeu? O que pode 

ser acessado e o que não pode acessar, e basicamente isso. Parte de suporte, de 

lógica, suporte em redes e segurança da informação, que é bastante importante. 

(Entrevistado nº 17 – Geração 2) 

 

Até mesmo os servidores de nível superior desempenham o mesmo tipo de atividade. 

Não existe uma separação entre o tipo de atividade que profissionais de nível médio e superior 

realizam. Os servidores de nível superior não têm atividade de caráter mais estratégico para a 

universidade, suas atividades continuam sendo muito operacionais, envolvendo pouco 

planejamento, definição de prioridades e suas atividades também não estão ligadas a um 

caráter mais decisório. 

  
[...] o lance de eu ser formado e fazer um mestrado e doutorado é questão de 

aumentar salario, porque na hora que chegar aqui não mudar o cargo, você chega 

aqui com mestrado e doutorado vão te mandar fazer a mesma coisa. (Entrevistado nº 

14 – Geração 2) 

 

[...] precisa ter orçamento e tem, e a gente prepara isso ao nível, ao subnível de todos 

os elementos de despesa [...] tem de fazer uma proposta, mandar uma proposta no 

sistema, você vai e lança, você tem que fazer um detalhamento no SIAFI você vai e 

faz, você tem processo, chega o processo, você pega o processo e detalha e manda. 

(Entrevistado nº 12 – Geração 1) 
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Aqui é tipo assim, faça o seu trabalho, é manual, entendeu? você é uma força-tarefa 

no sentido de que eu não tenho direito de pensar, entendeu? Isso é uma coisa que me 

ofende assim, por isso que eu falo, eu tenho que fazer, tenho, eu deixo de fazer, não! 

eu não deixo de fazer, entendeu? mas eu to dando assim um milésimo do que eu 

poderia dar em termos intelectuais. [...] Nunca pensei, principalmente, em uma 

universidade, que você acha que é um lugar onde se incentiva né a transmissão de 

conhecimento, mas a realidade... pelo menos no meu caso não é assim. [...] E o mais 

triste é saber que a gente paga por isso, paga no sentido de que as pessoas acham que 

a gente é incompetente. A gente não faz porque a gente é cerceado assim 95% do 

nosso tempo nós somos cerceados nesse sentido. (Entrevistado nº 22 – Geração 2) 

 

Esse excesso de burocracia relatado pelos diversos servidores técnico-administrativos, 

seja de áreas estritamente administrativas, ou de áreas voltadas para as atividades acadêmicas, 

sejam de nível médio ou superior, também ocorre, pois as atividades realizadas no serviço 

público no geral estão totalmente amarradas a uma série de regulamentos. São leis, instruções 

normativas, acórdãos e uma série de outros dispositivos que limitam a atuação do servidor na 

administração da coisa pública, que está sempre sendo fiscalizado por diversos órgãos de 

controle internos e externos.  

Inclusive na área acadêmica, há uma grande diversidade de pareceres, resoluções, 

portarias que regulam as atividades desenvolvidas em cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão e em pesquisas científicas, com não menos instituições reguladoras, como o caso do 

MEC e da CAPES. As limitações impostas ao trabalho no serviço público pelas legislações e 

pelos órgãos de controle aparecem nos relatos que seguem: 

 

[...] acaba sendo operacional também porque ta tudo vinculado à lei, então a gente ta 

meio que nessa falta de autonomia, a própria lei não nos dá autonomia pra tomar 

decisão, pra discutir decisão, entendeu, porque a lei ela limita, é um princípio 

limitador ne de todo mundo que ta aqui trabalhando a gente tem a 8666, a 8112, 

você pode ir ate aqui, a decisão você não pode tomar, por mais que a decisão seja 

boa, seu chefe tem que dar ok, "ah calma ai não posso dar esse ok não, tenho que 

falar com o diretor" [...] tem muito pouca autonomia, a gente é cobrado mais nos 

meios ne, fazer as coisas andarem conforme a lei do que no fim [...] (Entrevistado nº 

20 – Geração 2) 

 

[...] com o avanço dos mecanismos de controle do serviço público, que avançaram 

muito né, e hoje atrapalha entre aspas né nosso desempenho, mas nós temos que nos 

adaptar a esse tipo de situação, porque hoje você tem uma quantidade de 

mecanismos, você tem o Tribunal de Contas da União, você tem Controladoria 

Geral da União, você tem Procuradoria Geral da AGU [...] o administrador maior o 

quê ele quer, ele quer realizar né e o que é legítimo, ele tá aí pra isso pra realizar, só 

que na ânsia de realizar às vezes a gente ultrapassa determinadas, determinados 

patamares que beiram irregularidades ali né e com essa pressão do outro lado a gente 

tem onde se segurar [...] vai demorar mais, você vai realizar menos, mas é o 

caminho mais seguro, então é isso. (Entrevistado nº 10 – Geração 1) 

 

Até por toda esta amarra legislativa, o trabalho destes servidores é em muito destituído 

de autonomia, como já citado no discurso acima. Muito do trabalho é feito através de sistemas 

das instituições federais que regulam cada uma das atividades, como o sistema e-MEC, o 
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SIAPE, o SIAFI, o SIORG, entre tantos outros, o que faz com que os servidores e mesmo os 

gestores tenham muita dificuldade em alterar os procedimentos e processos de trabalho para 

dinamizar seus setores, como afirmado pelo servidor a seguir: 

 

[...] no nosso caso o orçamento, a proposta é lançada no SIMEC, então você tem que 

ir lá no SIMEC e detalhar, o orçamento tá disponibilizado no SIAFI, você tem que ir 

lá no SIAFI e detalhar então você não tem, mudar isso você não tem como, porque o 

SIAFI é uma ferramenta de trabalho, não tem outra ferramenta de trabalho então a 

gente tem que trabalhar dentro dessas possibilidades, não tem como você mudar [...]. 

(Entrevistado nº 12 – Geração 1) 

 

Mas essa falta de autonomia não se dá somente pela subordinação a sistemas, 

legislações e órgãos externos, mas também é muito influenciado pelo modelo de gestão da 

UNIRIO e pelo próprio estilo de gestão adotado pelos superiores hierárquicos, como é 

possível observar nos relatos abaixo:  

 

Olha o grau de autonomia é baixo, é baixo, a gente não tem assim dentro desse 

processo decisório a gente não tem muito opção não, a coisa chega pra gente 

definida, entendeu, a gente não tem, por mais que a gente opine, as coisas continuam 

sendo feitas da mesma forma, a gente não tem muita autonomia não, pra tomar 

decisão não, a decisão ta acima da gente, sempre um grau, uma esfera de poder 

acima da gente então a gente te que acatar, é o processo mesmo aqui, que é muito 

hierarquizado ne, a gente aqui a UNIRIO é uma organização muito verticalizada, 

então pow já tomou a decisão lá em cima e vem tomando, a gente só chega na parte 

de cumprir, a gente não participa do processo, de aquisição, de decisão não, a gente 

só executa, totalmente operacional [...] (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 

[...] a minha chefia imediata não é fixa ne, porque às vezes eu tenho um bom 

relacionamento com a minha chefia, mas como é um cargo de rotatividade, aí pode 

entrar uma outra pessoa que eu não me adapte tão bem, entendeu. Mas isso é bom 

por um lado, ruim por outro, mas tem essa questão, atualmente a minha autonomia é 

grande assim, mas pode vir a ficar menor quando uma nova pessoa entrar e ela for 

mais centralizadora, não dar tanto espaço pras minhas propostas, pras minhas ideias 

[...] (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

  

 Então, o trabalho executado pelos servidores técnico-administrativos da UNIRIO é 

basicamente burocrático, rotineiro e operacional, com possibilidades reduzidas de autonomia 

e sem um caráter decisório, mesmo em se tratando de cargos de nível superior. Não há 

inclusive diferenças significativas entre o trabalho realizado pelas duas gerações. Pois apesar 

da Geração 1 ser basicamente formado por servidores com alguma função gratificada, seu 

trabalho no geral não possui um caráter gerencial, como se observa pelas atividades realizadas 

pelo gestor abaixo: 

 

Como eu te falei, transferência ex-ofício, que são militares que vem transferidos de 

outros estados [...] prepara toda documentação dele, se for o caso mandar pra 

procuradoria  a gente manda, se não for a gente manda direto pra comissão de 

matrícula, que é pra análise e parecer, dependendo do que a comissão fala a gente 

matrícula, convênio, a gente faz convênio com uma imensidão de empresas, tanto 

faz empresas públicas, quanto empresas privadas ne, e alunos convênio de outros 

países PEC-G [...] e atender internamente as pessoas, os professores, tudo mais, 

preparar os relatórios, é isso. (Entrevistado nº 1 – Geração 1) 
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 Dessa forma, também acabam por realizar um trabalho muito burocrático e com pouca 

autonomia devido aos aspectos já mencionados em relação às especificidades do trabalho no 

setor público. E também porque o processo decisório na universidade está a cargo dos 

docentes, que ocupam cargos comissionados mais relevantes. 

 E conforme já abordado por Morin (2001) tais características do trabalho dos técnico-

administrativos da UNIRIO, rotineiro, sem desafios, com pouca autonomia, são justamente as 

que levariam a um baixo interesse no trabalho e uma perda de seu sentido de satisfação, 

realização e autonomia. Os técnicos da UNIRIO não cumprem assim o papel estratégico 

esperado pela reforma do Estado do novo perfil do servidor público. 

 

Características do 

trabalho 

- Burocrático, rotineiro; 
- Baixa autonomia; 
- Sem diferenças significativas entre atividades realizadas pelos 
servidores com cargo de nível médio ou superior; 
- Servidores com cargos comissionados sem atividades de caráter 
gerencial. 

Quadro 5: Caracterização do trabalho dos técnico-administrativos da UNIRIO 

 

6.4. AS PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS DO 

TRABALHO 

 

Este subcapítulo busca identificar quais foram as externalidades, além daquelas que 

configuraram as características de cada geração, que influenciaram a construção dos sentidos 

do trabalho para os servidores de cada geração até o momento da presente pesquisa.  

Essas externalidades são baseadas em quatro categorias fundamentadas no referencial 

teórico: a influência dos pais, que constituem a socialização primária que molda a 

subjetividades dessas gerações, como alerta Domingues (2002) e Tomizaki (2010); a 

influência da trajetória de formação, composta por diversas subjetividades coletivas presentes 

na sociedade, destacadas por Domingues (2002), como a escola, a universidade, o mercado de 

trabalho e o Estado; a influência dos aspectos sociais, políticos e econômicos, que vai moldar 

o contexto histórico vivenciado por estas gerações e sua subjetividade, conforme MOW 

(1987), Mannheim (1993) e Tomizaki (2010); e a influência da interatividade entre as 

gerações, tão importante para a formação das identidades geracionais, como bem observado 

por Domingues (2002) e Tomizaki (2010). 
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6.4.1. Geração 1 

 

Os pais desta geração possuíam uma baixa escolaridade, alguns deles não tinham 

estudo regular nenhum, até mesmo porque o ensino não era tão acessível quanto atualmente. 

E no geral as mães se dedicavam ao lar e não trabalhavam, ou então, trabalhavam em casa, 

como costureiras, por exemplo.  

 

Entrevistados com cargo de nível médio 

Entrevista Formação Pai Formação Mãe 

Nº 1 Desconhece Sem instrução formal; do lar 

Nº 2 Sem instrução formal; 2º Tenente da 
Marinha 

Sem instrução; do lar 

Nº 3 Nível Fundamental incompleto Nível Fundamental incompleto; do 
lar 

Nº 4 Nível médio; indústria Nível médio; do lar 

Nº 5 Nível Médio; militar Nível Médio; do lar 

Nº 6 Nível Fundamental; motorista 
particular 

Nível Fundamental; costureira em 
casa 

Nº 7 Nível Fundamental incompleto; 
motorista de ônibus 

Nível Fundamental incompleto; do 
lar 

Nº 8 Nível Médio; bancário Nível Médio; costureira em casa 

Nº 9 Nível Superior; Delegado Nível Médio; do lar 

Entrevistados com cargo de nível superior 

Nº 10 Nível superior; servidor público Ensino médio; do lar 

Nº 11 Nível Superior; químico industrial Nível médio; do lar 

Nº 12 Nível Fundamental Nível Fundamental 

Quadro 6: Formação dos pais dos servidores da Geração 1 

 

Como é possível identificar pelo quadro acima, a educação formal dos pais desta 

geração é baixa, e no geral, suas profissões não são exigentes em termos de qualificação. E 

percebe-se também que o papel da mulher no mercado de trabalho ainda era muito restrito. 

 

Olha o meu pai, a instrução que ele teve foi a vida dele, que ele praticamente não 

teve estudo nenhum, mas escrevia muito bem, era um homem super inteligente [...] 

chegou até o posto de segundo tenente na marinha, agora minha mãe, minha mãe 

não ela praticamente não tem instrução nenhuma ne, tem muito mal o primário ne 

[...] (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 

 

Ah meus pais fizeram muito mal o primário, na época deles não tinha, nem os pais 

deles tinham condições, e naquela época também, até na minha época mesmo não 

tinha muito assim, agora que tem muitas universidades [...] meu pai já fez várias 

atividades, trabalhou no SESI, da indústria né, muitos anos, aí depois ele fez acordo, 

comprou um carro, foi ser motorista de táxi, mas aí não deu certo, foi até motorista 

de ônibus, lutou muito meu pai, e minha mãe de prendas do lar mesmo. 

(Entrevistado nº 7 – Geração 1) 

 

Naquela época mulher não estudava, ficava esperando o marido, acabou o segundo 

grau ficava em casa. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 
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A mãe era responsável pela educação dos filhos e a figura paterna era mais distante e 

rígida, já que a sua função era de provedor. Dessa forma, como o pai que trabalhava era 

distante e a mãe, mais próxima dos filhos, não tinha muita experiência em termos de trabalho, 

além do doméstico, há uma maior dificuldade para esta geração de associar sua construção 

dos sentidos do trabalho às referências dos pais.  

 

[...] minha mãe era daquelas que achava que a mulher tinha que... era ginásio, o 

antigo ginásio, era terminar o primeiro  grau, datilografia, corte e costura, e pronto, 

estava uma pessoa completa, pronta para vida. Meu pai por conta da educação que 

ele recebeu meu pai não era, assim, não se envolvia, entendeu, isso era problema da 

mãe, da mulher dele e pronto, entendeu. Então lá em casa eu fui a primeira que, eu 

fui além um pouquinho entendeu, naquela época. Tanto é que depois de mim a 

minha outra irmã, ela terminou a faculdade dela, se formou e foi embora entendeu. 

(Entrevistado nº 3 – Geração 1) 

 

Provavelmente por causa dessa dificuldade de transmitir referências em termos de 

trabalho, que o principal ensinamento passado tenham sido os valores. Honestidade, 

humildade, responsabilidade, dedicação e comprometimento são alguns dos valores 

lembrados pelos entrevistados como referências passadas pelos pais, assim como a seguir: 

 

[...] eu sempre acompanhei de perto, eu sempre esperava chegar do trabalho com um 

copinho d água, eu tinha a percepção toda da responsabilidade dele, do trabalho 

dele. Dia de chuva, domingo, ele ia pra fábrica, preocupado, porque podia molhar e 

tal. Então isso ele me passou, ele e ela, porque mesmo ela não trabalhando fora, ela 

trabalhava dentro de casa, então tudo que cercava a família, os irmãos, ela sempre 

foi muito cuidadosa [...] Então essa foi a mensagem que eu recebi, sempre de muita 

dedicação e principalmente, de seriedade, junto ao seu trabalho e junto aos que estão 

junto a você. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

Principalmente do meu pai, como servidor estadual, eu sempre via o entusiasmo dele 

em trabalhar, em fazer as coisas, e sabe... em querer ser o mais honesto possível, que 

a honestidade é aquilo que a gente leva com a gente, é uma coisa de herdar, é uma 

coisa que eu herdei isso vamos dizer assim, de querer estudar e querer sabe fazer o 

melhor pelo serviço público. (Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

 

Além disso, apesar da baixa escolaridade e mesmo intuitivamente, os pais 

incentivavam esta geração a estudar e a valorizar o trabalho para que conseguissem conquistar 

um futuro melhor, mas de modo geral esta geração não avançou muito em seus estudos, 

inclusive algumas servidoras abandonaram os estudos após o casamento. 

 

Então, a referência de trabalho que passaram pra gente foi isso de ter que trabalhar 

pra ajudar também em casa né. E de estudo eles sempre passaram que a gente tinha 

que estudar pra ter uma boa profissão futuramente, foi isso, não tinha muito diálogo 

não. (Entrevistado nº 8 – Geração 1) 

 

E no caso das mulheres desta geração, suas mães ainda tinham a preocupação de 

ensinar-lhes a não se tornarem totalmente dependentes do marido, provavelmente até pelas 

experiências vividas que as marcaram negativamente nesse sentido.  



99 

 

 

[...] o meu marido, o ex-marido, ele não queria que eu trabalhasse, de jeito nenhum 

[...] e a mamãe falou assim pra mim "nunca faça isso, não deixe o seu trabalho, faça 

qualquer coisa, mas não deixe o trabalho, o seu trabalho, a sua família, é tudo" e é 

verdade mesmo, porque muitas vezes depois ele ficou desempregado e foi a 

UNIRIO que foi o único lugar que eu passei ne, que segurou a onda [...] sempre que 

ela queria uma bijuteria, um batom e tudo tinha que pedir aquilo e tudo, então ela 

passou isso pra mim, nunca deixe o seu trabalho, você deixe tudo, mas o seu 

trabalho não. Essa foi a lição ne dela pra mim e eu aprendi direitinho [...] 

(Entrevistado nº 5 – Geração 1) 

 

No entanto, na reunião com os entrevistados da Geração 1, as entrevistadas fizeram 

questão de ressaltar que esse “não depender de marido” não significava buscar a 

independência financeira e pessoal, mas apenas de ter um meio de conseguir manter pequenas 

necessidades sem ter que solicitar tudo ao marido, como se observa abaixo: 

 

[...] minha mãe antigamente ela tinha as coisinhas dela pra comprar, não ficar 

pedindo dinheiro pro meu pai, não sei o que, mãe dava o jeitinho dela, mas essa 

questão de, essa dependência como foi colocado aqui, eu acho que é muito pesada, 

não é a dependência, você tem que ter a sua forma de ganhar dinheiro, seu trabalho 

manual, sua venda, minha mãe fazia suas costurinhas de vez em quando [...] meu pai 

não admitia que minha mãe trabalhasse, mas a minha mãe sempre dava um jeitinho, 

tinha o dinheirinho dela pra entendeu comprar uma coisinha ou outra assim [...] a 

ideia no passado não era você abandonar o marido, porque o marido tinha a 

obrigação de te sustentar. (Entrevistado nº 3 – Geração 1) 

 

 Então é possível identificar o quanto a socialização primária através da família e das 

relações de parentesco é importante na constituição das gerações, como abordam diversos 

autores (DOMINGUES, 2002; NARDI, 2006; TOMIZAKI, 2010), já que através dessa 

socialização é transmitido todo um sistema de configurações sociais. Desse modo, observa-se 

que diversas influências da família moldaram a relação da Geração 1 com o trabalho, como 

por exemplo, o foco no trabalho e na família em detrimento dos estudos, ainda uma forte 

dependência feminina ao marido e valores disciplinadores da ética do provedor. 

Já com relação à segunda categoria, influência da formação, um dos fatores que pode 

ter contribuído para construir os atuais sentidos dados ao trabalho foi o fato de que, no 

período de entrada dos servidores da Geração 1 no serviço público, seus vínculos eram 

regulados pela CLT e que a entrada dos servidores não se dava por concurso, eram realizados 

diversos tipos de processo seletivo e a maioria dos servidores conseguia uma colocação 

através de indicação de familiares e pessoas que já trabalhavam na universidade.  

 

[...] naquele tempo não era concurso público, em 1980, era assim tipo indicação, né, 

você tinha alguém que trabalhasse, tinha uma prova de seleção interna, tá, e meu tio 

trabalhava aqui [...] aí eu fiz a prova, fui aprovada, fui selecionada, aí saí do banco e 

vim pra cá [...] (Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

[...] porque eu entrei aqui por indicação, como todos da minha época, até que minha 

madrinha, que trabalhava aqui, que na época ela era assessora do Reitor na época 

[...] (Entrevistado nº 5 – Geração 1) 



100 

 

 

[...] foi através de uma tia minha que trabalhava na Olivetti onde eu trabalhei que ela 

tinha uma amiga que trabalhava aqui, Eunice, naquela época trabalhava lá no 

Hospital [...] ela perguntou pra Eunice se ela não sabia se tinha algum emprego, se 

tinha alguma empresa contratando alguém, aí indicou a UNIRIO que tava no 

começo né, aí eu vim aqui me apresentei, aí já fiquei [...] Já fiz um teste e fiquei. [...] 

(Entrevistado nº 7 – Geração 1) 

 

[...] eu entrei na época não tinha concurso. Era estagiário, depois fazia um teste de 

datilografia naquelas IBM antiga pra você ser admitido como celetista.[...] Não, não 

era bem concurso interno não, era bem QI mesmo, era bem QI mesmo, não tinha 

essa coisa de concurso não. Você já trabalhava lá, porque é sempre indicação de 

alguém na época né, você já era indicado, trabalhava lá e era tirado de estagiário pra 

celetista, assim, só fazendo um teste vamo dizer assim, "ah datilografa esse texto aí 

pra dizer que você não fez nada" vulgarmente assim, ou melhor, foi assim. 

(Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

 

Devido ao RJU ter sido implementado apenas em 1990, até esta regulamentação, 

muitos servidores conseguiam ter promoções na carreira através de procedimentos similares a 

concursos internos, eram levantamentos que averiguavam as atividades desenvolvidas pelo 

servidor e se tinham um diploma que comprovasse a qualificação para o cargo pretendido, 

assim, auxiliares podiam ser promovidos a assistentes e assistentes a cargos de nível superior. 

Esse tipo de promoção ocorreu com pelo menos 6 dos servidores entrevistados. 

 

[...] não era concurso interno, era estudo do levantamento das atividades que o 

servidor realizava pra ver se tava dentro daquela função que eles poderiam crescer 

né. Então, de auxiliar passei pra assistente e de assistente passei pra secretária 

executiva, já com registro, com tudo no Ministério do Trabalho. (Entrevistado nº 11 

– Geração 1) 

 

Quando eu entrei, eu entrei como auxiliar de administração, mas imediatamente eu 

passei a assistente, e depois, hoje o meu cargo é de Técnico em Secretariado, ne, 

mas sempre exerci condição de Chefia, ta. [...] (Entrevistado nº 5 – Geração 1) 

 

[...] entrei como auxiliar de portaria, aí conforme foi passando o tempo, eu fiz bem, 

concurso interno fiz, aí fui pra técnico em contabilidade ta, antigamente você 

entrava aqui você ia percorrendo uma trajetória [...] eu passei de auxiliar de portaria 

pra auxiliar em administração, de auxiliar de administração fui correndo de escala aí 

depois eu passei pra técnico em contabilidade. (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 

 

No entanto, na reunião com os entrevistados desta geração, os presentes fizeram 

questão de ressaltar que esse processo de promoção não foi um processo aberto para todos os 

funcionários com as qualificações necessárias, isto é, não foi um processo pautado pela 

isonomia, mas que privilegiou algumas pessoas em detrimento de outras, que pelos critérios 

adotados também teriam direito. 

 

É porque eu me lembro que as pessoas falavam disso, era mais uma indicação, uma 

entrega de currículo, eu ouvi muitas pessoas falarem isso, mas isso era com alguns, 

não foi com todo mundo.[...] Isso era Q.I mesmo, porque isso não foi feito com 

todos não. [...] Mas eu me lembro naquela época que muitos reclamavam, porque 

com nível superior a muitos anos, e porque o fulano não ia com a cara de ciclano, 

com beltrano, não foi enquadrado, entendeu, eu ouvi muito, muita reclamação. 

(Entrevistado nº 3 – Geração 1) 
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Outro elemento importante para estes servidores, relatado como um marco negativo de 

suas trajetórias de formação foram as sucessivas perdas salariais que a carreira sofreu após 

inúmeros planos de governo. Como já abordado no subcapítulo que caracteriza a Geração 1, 

ressalta-se que o congelamento dos salários, a perda dos ganhos referentes à insalubridade e a 

um percentual de 26,06% relativo ao Plano Bresser, e inclusive, a perda do direito ao FGTS 

com o regime estatutário, resultaram em perdas financeiras que trazem grande impacto a 

motivação do servidor e a sua relação com o trabalho. 

 

E lá o pessoal da UFRJ não perdeu não, continuam recebendo os 26, os 28, os 3,17 

que a gente perdeu também, insalubridade também perdemos, isso tudo aí eles 

recebem, então o salário deles em relação ao nosso, é lá em cima. Então eu não 

entendo assim, se a lei é igual pra todos porque existe essa... É muita política, isso aí 

também tem muita político envolvido. [...] A gente recebeu os 26 mais de 5 anos, de 

uma hora pra outra cortou. (Entrevistado nº 8 – Geração 1) 

 

Os servidores também destacam como referências de trabalho adquiridas com a 

formação os valores, como disciplina, honestidade, respeito e responsabilidade, os 

aprendizados, a busca por melhorias na carreira e a ajuda aos colegas de trabalho, ao que se 

denota certo espírito de cooperação e solidariedade. 

 

Olha na verdade é sempre conquista ne, porque a gente ta sempre aprendendo ao 

longo, na área administrativa você vai aprendendo, você vai melhorando, nunca 

frustração, sempre aprendizado, não tem nada assim negativo, eu pelo menos não 

acho. (Entrevistado nº 12 – Geração 1) 

 

Ter disciplina, fazer o melhor e por esse lado foi ótimo pra mim que me deu 

determinação pra conquistar sempre o melhor pra mim, no sentido de estudar, de 

trabalhar, de fazer a coisa direita. Eu acho que de uma forma geral a formação me 

deu realmente uma disciplina [...] mas de forma geral me deu disciplina e seriedade 

pra levar as coisas. E respeitar, sobretudo a hierarquia, também, que a disciplina tem 

que ter uma hierarquia por trás, né. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

 Nesse sentido, percebe-se a relevância que Domingues (2002) já observava da 

influência de diversas subjetividades coletivas na formação dos indivíduos de uma geração, 

como a escola e o ambiente de trabalho, que transmitem diversos valores sociais, bem como o 

Estado que como pôde se observar pode engendrar uma gama de situações políticas que 

afetam diretamente a vida do servidor, podendo inclusive desmotivá-los, como foi destacado 

nas falas selecionadas. 

A partir das entrevistas realizadas foi possível identificar que os aspectos sociais, 

políticos e econômicos também interferem na relação dos sujeitos de pesquisa com o 

trabalho. No entanto, são os aspectos políticos, tanto internos quanto externos, que assumem 

uma maior relevância para essa geração, pois afetam diretamente seus processos de trabalho. 
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Dentre os aspectos da política interna da universidade, foram citados os critérios para 

ocupação dos cargos, em que os servidores criticam a preferência por designar professores 

para os cargos de confiança, e quando a política, pautada pela pessoalidade, age para acelerar, 

retardar ou limitar a ação regular dos servidores com objetivos distantes dos critérios técnicos. 

 

[...] dentro da universidade, dentro do setor público tem muitas políticas, muita 

política, às vezes eu até nem gosto disso ne, porque eu acho que as coisas deve ser 

assim merecimento ne, entendeu se você me der um cargo é porque eu mereci [...] 

cargo maior eles botam logo professor, entendeu, não da chance pra gente mostrar o 

que a gente sabe fazer  e no entanto quem trabalha somos nós [...] (Entrevistado nº 1 

– Geração 1) 

 

[...] eu não sei o nível de politicagem tá, porque o seguinte, às vezes os processos 

chegam muito errados, ta, muito errados, de uma Pró-Reitoria específica, que eu não 

vou ficar falando também ne, e que de uma certa forma interfere [...] você expõe o 

reitor porque é muito deselegante, muito chato a matéria chegar lá e os conselheiros 

"isso aqui tá errado" porque eu acho uma falta de respeito com ele, porque eu acho 

que as pessoas deviam se comprometer mais, ter mais cuidado no que tá enviando 

pra ele, porque se eu não visse, o reitor ia passar por uma situação desagradável na 

reunião [...] (Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

Da política interna, e também política de fora, do pessoal que vem, que vem com 

ideias "ah dá um jeitinho" aquelas coisas de política dessa forma, politicagem 

também não entra, comigo não, eu sou técnica, eu faço assim, se alguém quiser fazer 

isso, faça lá fora, mas não fale nem comigo sobre esse assunto, sempre agi dessa 

forma. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

As políticas governamentais acabam também gerando insatisfação nos servidores por 

interferirem diretamente em seus orçamentos pessoais, no caso da desvalorização salarial 

durante alguns governos e das FGs e CDs em que se observa uma discrepância de valores, ou 

até mesmo quando afeta o orçamento da universidade, depreciando as condições de trabalho 

dos servidores. No entanto, faz-se importante destacar que estes servidores consideram que 

mesmo com influências políticas, diretas ou indiretas, eles devem buscar realizar o seu 

trabalho da melhor forma possível. 

 

[...] melhorou muito, era muito mais complicado, né, teve anos, ao longo do período 

que eu fui assessora, substituta de chefe de gabinete, a universidade tinha um 

orçamento de 6 milhões só por ano, então chegava no meio do ano não tinha mais 

dinheiro pra passagem, não tinha mais dinheiro pra nada [...] Então a parte política, 

econômica e financeira da universidade, não que não atinja diretamente, atinge, mas 

não prejudica às vezes o que você tem que fazer, é lógico que se faltar papel, se 

faltar impressora, vai te prejudicar o trabalho, muitas vezes a gente compra o papel, 

traz a impressora de casa [...] (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

[...] há uma discrepância muito grande de um chefe de divisão o que ganha mais é 

743 alguma coisa desse tipo, um diretor já é um negócio muito além disso, então há 

uma diferença que não deveria ser tanta, isso eu acho, não deveria ser tanta, deveria 

ser uma coisa assim mais, nem tão próxima assim, mas um melhor salário para o 

Chefe de Divisão, que praticamente ele faz ali quase tudo junto com o diretor, a 

diretora entende, porque ele tá direto com o público, ele tá vendo o que precisa, o 

que não precisa, ele, faz, ele fala, ele conversa, ele explica, ele tá sempre em 

movimento [...] (entrevistado nº 5 – Geração 1) 
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[...] você tem que dar conta do seu trabalho, independente de quem esteja no cargo, 

o que eu falo, o reitor que tá aqui ele vai dirigir a universidade, mas nós vamos ficar, 

então amanha, hoje você faz alguma coisa, amanhã você é responsável por ela, que 

você tá assinando embaixo. Então os diretores mudam, os chefes de serviço mudam 

também, tudo muda, mas o teu trabalho fica, os registros ficam, tá tudo aí, o que 

você fez, é a história da universidade. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

Assim, a vivência comum desses contextos sociais, econômicos e políticos faz com 

que o momento histórico aproxime esses servidores de modo que formem uma unidade 

geracional, como já dizia Mannheim (1993) e Tomizaki (2010). Pois eles viveram as mesmas 

situações dentro da universidade, enfrentaram juntos diversos problemas, formando um 

contexto concreto que os situou de modo parecido na vida social e histórica. 

A última categoria a ser analisada como uma influência na construção dos sentidos do 

trabalho é vivência dos servidores da Geração 1 com os novos servidores da Geração 2, 

que entraram na UNIRIO através de seus últimos concursos. Com isso, pode-se destacar que 

de modo geral os servidores da geração analisada consideram o relacionamento com a 

Geração 2 bom, apresentando a experiência da entrada dos novos servidores como uma 

oportunidade para troca de experiências e conhecimento, como se observa abaixo: 

 

Veio agregar ne, juntar, trabalhar, trouxe visões diferentes, visões novas porque na 

verdade tinha só um pessoal antigo, então esse pessoal novo veio agregar, veio 

trazer mais informações, ajudar os antigos, no sentido de ajuda, ajudar mesmo, 

colaborar mesmo com novas ideias, novas informações, isso aí. [...] trabalho com 

uma funcionária nova também, entrou agora, acho perfeito, a gente se dá muito bem, 

a relação é boa, aí existe entendimento, a gente passa o que a gente sabe, ela passa o 

que sabe, tem uma troca muito legal, inclusive amizade, tudo, respeito, sabe, perfeito 

eu acho. (Entrevistado nº 12 – Geração 1) 

 

Então eu to achando maravilhoso o sangue novo chegando, com toda energia, com 

todo saber, porque eles manuseiam computador com muita facilidade, eles têm, é o 

que digo é a geração que já nasceu com o computador na mão né [...] eu to achando 

ótimo, não só pros antigos, que estão tendo uma oportunidade de até de reciclar, de 

relembrar outros tempos, revendo através deles os seus momentos aqui dentro, né, 

mas também até de aprender [...] (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

  

Além disso, esta geração considera que a vinda dos novos servidores era necessária 

para atender a demanda de trabalho crescente da UNIRIO, que se encontra em pleno processo 

de expansão. Dessa forma, a Geração 2 é vista como uma ajuda para o trabalho que até 

demorou pra chegar, como se pode destacar nas falas abaixo: 

 

Então assim as pessoas que foram entrando só acrescentaram né porque a gente já 

tava defasado de funcionário, então ficava muito serviço pra cada pessoa que estava 

ali, então esses que foram entrando foram redistribuídos onde tava precisando de 

funcionário e com isso aí foi melhorando o trabalho de cada um [...] (Entrevistado nº 

8 – Geração 1) 
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Feliz, porque era um momento da gente desafogar, da gente, de setores começarem a 

trabalhar melhor entendeu, de outros colegas dividirem suas tarefas, que muita gente 

ficou assoberbado ne, tem muita gente ainda porque a quantidade de pessoas que 

foram morrendo, que foram se aposentando e o que entrou não chega a 50% até 

porque a universidade cresceu [...] são novas cabeças ne, são outros valores, e não só 

eles aprendem como nós ne os antigos, acho que é uma troca rica de conhecimento 

[...] (Entrevistado nº 6 – Geração 1) 

 

Mas apesar da troca de experiências e dos novos servidores colaborarem com as 

demandas de trabalho existentes, os servidores da Geração 1 também ressaltam que há 

choques entre estas gerações, pois os novos servidores chegam com novas ideias e visões e os 

servidores da Geração 1 em muitas situações criam resistência às mudanças sugeridas. Os 

entrevistados chegam a confirmar que muitos servidores desta geração são realmente 

acomodados, um dos motivos desse choque geracional. 

 

[...] são pessoas assim com outras ideias, né, mas um outro foco, diferente daqueles 

funcionários antigos, que tinham uns que diziam "ah eu to aqui há 20 anos, to 

querendo me aposentar" não quer melhorar, não quer reciclar, não quer aprender, 

entendeu, e eu acho importante isso [...] eu sei que tem pessoas que são resistentes a 

mudança, eu sei que isso rola, que isso existe, mas eu acho que a pessoa tem que ta 

aberta, tentar, de repente realmente a maneira que eu faço não é legal [...] 

(Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

[...] as pessoas ficam sempre com medo de "Já vai mudar tudo, vai dar ideia, vai 

mudar, vai querer mexer no meu trabalho, que é aquela coisinha, tá tudo certinho". 

Os antigos também têm medo das mudanças, isso causa choque. E os novos vêm 

cheios de ideias e querendo mudar, pra que? pra mostrar que existem novas formas, 

novos métodos e que podem acelerar o seu serviço. Por um lado é bom, por outro, 

dá um choque interpessoal entre os novos e os mais antigos. E isso aí, desde que 

começaram a chegar os servidores novos na universidade eu percebo isso [...] 

Quando chega uma pessoa nova num departamento que trabalha pessoas muito 

antigas, essas pessoas se fecham, mas se fecham mesmo, sabe aquele medo de 

perder a posição que está, às vezes a pessoa não tem nada, mas tem uma situação 

confortável, se ele passar aquilo, aquela pessoa pode achar uma forma diferente de 

fazer aquilo e vai até pra ele, porque ele só sabe fazer aquilo daquele jeito e ele acha 

que aquele jeito é perfeito. (Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

 

No entanto, os choques geracionais também se devem ao fato de que os servidores da 

Geração 1 considerarem que os novos servidores não “vestem a camisa” como os antigos 

servidores, existindo uma rotatividade muito grande, até mesmo pela diferença salarial entre 

os órgãos dos diferentes Poderes. 

 

[...] quando eu entrei não era assim, eu acho que as pessoas eram mais 

comprometidas com o trabalho [...] o que eu to percebendo é que as pessoas já estão 

entrando visando vantagem pessoal [...] eu acho que se você sai de casa, pra ir pro 

trabalho pow tu tem que trabalhar, pra enrolar então fica em casa entendeu [...] as 

pessoas estão entrando para crescer é... crescer e ela tirar vantagem, só ela entendeu, 

e eu acho isso ruim cara porque o serviço  publico não adianta sou eu, é você, é o 

outro entendeu o serviço publico por si só ele não vai...ele não vai se mexer sozinho, 

se tem alguma coisa que funciona no serviço publico é porque tem alguém que leva 

a sério, tem alguém que faz [...] (Entrevistado nº 3 – Geração 1) 

 



105 

 

 

[...] eu vestia a camisa e outros também, mas eu sinto que os de hoje, eles já entram 

e já vislumbrando outras coisas, porque também talvez não seja muito atraente o 

salário, não seja muito atraente assim o que galgar aqui dentro [...] quando eu entrei 

pra UNIRIO eu achei que era a coisa mais maravilhosa da face da terra ne, e foi, e 

foi, mas acontece que é diferente o meu, o meu sentimento para com os deles hoje 

[...] "ah não tá bom?" então ela sai, mas a gente naquela época não, a gente ficava, a 

gente vestia a camisa, sabe, por mais que a gente estivesse se sentindo mal a gente 

continuava ne, nosso pensamento era esse, mas o jovem hoje não, o jovem hoje ele 

quer respostas imediatas [...] eles sempre estão vislumbrando alguma coisa melhor, 

como já aconteceu de entrar fazer concurso alguns servidores e passar e sair da 

universidade porque tem uma coisa melhor, sabe, é isso. (Entrevistado nº 5 – 

Geração 1) 

 

As citações acima revelam a importância de analisar a interação que existe entre duas 

gerações, pois o comportamento, os valores e a história de uma geração influência a formação 

da identidade da outra, como ressalta Domingues (2002). A partir dessa interação, 

principalmente no que se refere ao processo de transmissão dos bens culturais de uma a outra, 

fica mais fácil identificar suas diferenças e observar a consolidação de unidades geracionais 

distintas, conforme indicam Mannheim (1993) e Tomizaki (2010).  

 

Influência Descrição 

Pais 
- Transmissão de referências básicas sobre o trabalho baseadas em 
valores  

Formação 

- Pouca influência da educação formal, devido à baixa escolaridade;  

- Colegas de trabalho e vivência prática como principais fontes de 
aprendizado;  

- Ausência de influência significativa do mercado de trabalho 

Aspectos sociais, 
políticos e 
econômicos 

- Política interna (falta de reconhecimento do técnico-administrativo);  

- Desvalorização salarial ao longo da carreira 

Interatividade 
entre as gerações 

- Troca de conhecimento;  

- Choque entre os discursos de “vestir a camisa” e “acomodação” 

Quadro 7: Principais influências na construção dos sentidos do trabalho da Geração 1 

 

Com a análise deste subcapítulo foi possível identificar que durante o processo de 

construção dos sentidos do trabalho pelos sujeitos dessa geração, diversas externalidades 

estiveram presentes moldando-a de forma particular até que a vivência comum e as 

experiências similares de enfrentamento da realidade permitissem a visualização destes 

servidores como uma unidade geracional distinta. Os pais desta geração não tiveram 

condições de lhes proporcionar referências importantes para que pudessem lidar com as 

transformações significativas por quais passou o trabalho, além dos valores sólidos que lhes 

moldaram o caráter.  

Apesar das alegrias vivenciadas durante suas trajetórias, como as amizades construídas 

e os aprendizados ao longo da vida profissional, as experiências que passaram durante todo o 
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processo de formação dos sentidos do trabalho até hoje, são marcados por uma desvalorização 

significativa, demonstrada pela falta de incentivo à qualificação, falta de investimento na 

educação e em melhores condições financeiras e de infraestrutura e pelo desrespeito à figura 

do servidor, que afeta sua motivação para o trabalho. Este conjunto de fatores possibilita 

entender melhor a relação desses servidores com o trabalho, configurada pela sociedade e 

pelos demais servidores como de acomodação.  

 

6.4.2. Geração 2 

 

Os pais desta geração têm um nível de escolaridade alto, tendo a maioria o nível 

superior, e os que não têm no geral também estão buscando uma formação melhor, bem como 

a maioria das mães trabalha e participa do orçamento doméstico.  

 

Entrevistados com cargo de nível médio 

Entrevista Formação Pai Formação Mãe 

Nº 13 Nível superior; engenheiro Nível Superior; professora 

Nº 14 Nível Superior; economista Nível Superior; advogada 

Nº 15 Nível Médio Incompleto; comerciante Nível Fundamental; do lar 

Nº 16 Nível fundamental; vigilante Nível médio; secretária 

Nº 17 Nível Superior; fisioterapeuta Nível fundamental 

Nº 18 Nível superior; administrador Nível superior; bibliotecária 

Entrevistados com cargo de nível superior 

Nº 19 Nível superior; gerente de banco Nível médio; secretária 

Nº 20 Nível superior; administrador militar Nível médio; do lar 

Nº 21 Nível Superior; engenheiro militar Nível Superior; do lar 

Nº 22 Nível médio, pedreiro Nível superior; pedagoga 

Nº 23 Nível superior; funcionário público Nível superior; psicóloga 

Nº 24 Nível médio; funcionário público Nível médio; do lar 

Nº 25 Nível superior; contador Nível superior; fisioterapeuta 

Quadro 8: Formação dos pais dos servidores da Geração 2 

 

Através do quadro acima, é possível identificar que existe até uma mudança de perfil 

das profissões dos pais dos servidores da Geração 2 em relação à geração anterior. Pois há um 

quadro composto por profissões que exigem um maior grau de qualificação. E mudança do 

perfil da mulher também, já que o número de mulheres dedicadas apenas ao lar foi reduzido. 

 

Minha mãe retomou os estudos agora, voltou a estudar, meu pai também tá 

pretendendo terminar o ensino médio pra fazer graduação, os dois, aí voltou estudar 

agora pretende fazer essas provas, fazer Enem, que ela pretende fazer enfermagem, 

aí eu vejo dela mais por gosto mesmo não por necessidade, meu pai também 

pretende terminar o ensino médio e fazer administração [...] (Entrevistado nº 15 – 

Geração 2) 
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Bom a minha mãe até pouco tempo atrás tinha só ensino médio, tal, mas ela fez 

faculdade, há uns 5 anos atrás ela terminou a faculdade dela. Já meu pai, não, desde 

que eu nasci, ele já tem mestrado [...] (Entrevistado nº 21 – Geração 2) 

 

Percebe-se uma grande influência dos pais na formação dos filhos, por exemplo, dos 

13 entrevistados, 7 possuem uma escolha profissional igual ou próxima a de um dos pais, 

como é o caso do servidor abaixo: 

 

[...] sempre fui, quando eu era pequena, pro trabalho com meu pai, essa parte 

administrativa de redigir documento, eu sempre gostei muito, eu via ele fazendo isso 

e eu queria fazer aquilo, então foi essa imagem dele trabalhando que eu queria pra 

mim também e depois que ele saiu, ele começou, ele montou a empresa dele, então 

assim, eu via muito o relacionamento dele com as pessoas, como que ele faz com os 

contatos que ele tem, conseguir usar isso pra dentro da empresa dele, a favor dele, 

então eu acho que isso fantástico e é isso que eu gostaria pra mim também. 

(Entrevistado nº 18 – Geração 2) 

 

 Segundo os entrevistados que compareceram à reunião para apresentação dos 

resultados da pesquisa, essa aproximação das escolhas profissionais dos pais ocorre, pois os 

filhos observam os pais bem-sucedidos e buscam seguir seu exemplo, como no relato abaixo: 

 

[...] a gente vê em casa o sucesso que seus pais tem, entendeu? Se de repente meu 

pai tem uma carreira de sucesso como advogado, você vai se espelhar naquilo, vai 

ver que ele consegue ter as coisas, comprar, ser realizado, então você vai querer 

seguir aquilo, o mundo é pequeno, a gente tem que escolher cedo carreira, 18 anos 

você tem que escolher tua carreira, não sabe nem o que te espera, você não tem 

nenhuma experiência de entrar numa empresa e ver como é trabalhar então tu vai ser 

guiado ou pela carreira do teu pai ou se seus pais não tem muito sucesso procurar a 

carreira que te dá mais dinheiro [...] Eu vi meu pai, foi bem sucedido na carreira dele 

como funcionário público, eu achava legal, ele tinha o tempo dele, tinha dinheiro pra 

poder fazer as coisas. É claro que me influenciou na hora de escolher minha carreira 

[...] (Entrevistado nº 19 – Geração 2) 

 

A vivência que os pais desta geração teve durante as difíceis décadas de 1980 e 1990, 

com experiências como de desemprego ou risco de desemprego, inclusive devido às 

privatizações, houve um grande incentivo para que seus filhos seguissem a carreira pública 

devido à instabilidade dos vínculos no mercado privado.  

 

[...] meu pai sempre me aconselhou muito a fazer um concurso público ne, porque 

questão de estabilidade, toda aquela preocupação com o filho, o filho ter uma 

estabilidade, o filho ter algo, uma coisa melhor [...] questão de uma incerteza, hoje 

você de repente tem um emprego na área privada ou você tem um negócio próprio e 

de repente amanhã pode não dar e você já não ter mais nada, e aí já aconteceu isso 

várias vezes na minha família disso acontecer [...] (Entrevistado nº 15 – Geração 2) 

 

[...] meu pai é empregado público não é servidor, mas a gente sempre prezou pela 

estabilidade, que a gente preza bastante, então meu pai nunca passou por 

desemprego, embora ele fosse empregado podia ser mandado embora, mas correu o 

risco, alguns colegas foram mandados embora e tal, na verdade ele chegou a ser 

mandado embora e foi reintegrado [...] acho que pelas situações e tal, falar em 

estabilidade que é bacana, faz bem, acho que interferiu sim, acho que eles tiveram 

influência pra que a gente escolhesse tanto eu como a minha irmã mais velha, a 

minha irmã mais nova também [...] (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 
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Então, é possível identificar a importância da transmissão entre as gerações, como 

afirmava Mannheim (1993) e Tomizaki (2010), quando se observa que os conselhos passados 

pelos pais foram memórias objeto de apropriação (ver pág. 61) que influenciaram a visão 

destes servidores em questões relacionadas ao trabalho, à formação de uma carreira e à 

estabilidade. Mas que, mais forte que isso, foi ainda a memória que os servidores construíram 

individualmente através das experiências vivenciadas no ambiente familiar e que os alertaram 

sobre os riscos do mercado, sobre as possibilidades de sucesso e sobre os benefícios do 

serviço público, mesmo sem conselhos passados direta e verbalmente. 

Os servidores também relataram como referências de trabalho passadas pelos pais os 

valores, como a importância do trabalho, tão ressaltado pelos teóricos que defendem a 

centralidade do trabalho, como Enriquez (1999), De La Garza (2000), Nardi (2006) e Antunes 

(2009). Além dos valores disciplinadores da ética do provedor a qual seus pais foram sujeitos, 

como o comprometimento, a honestidade, a busca da excelência. Os pais desta geração 

também ressaltam a importância de fazer o que gosta. Esses diversos valores corroboram as 

concepções surgidas na era industrial do trabalho como um valor, conforme abordado por 

Nardi (2006), Enriquez (1999); Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2011), símbolo de liberdade e 

da distinção dos homens. 

 

Meu pai sempre falava: “meu filho, você não basta nunca apenas ser o bom, você 

tem que ser excelente” e é isso que ele falava, que desde eu era criança e essa é a 

mensagem. [...] não sei se isso é bom ou ruim, mas eu nunca acho que o que eu faço 

é suficientemente bom. (Entrevistado nº 17 – Geração 2) 

 

Ah, meu pai sempre falou quando eu entrava numa empresa nova ou quando eu 

comecei a trabalhar pra eu tentar aprender o máximo com todas as pessoas 

principalmente com as pessoas mais velhas, estar sempre disposto a fazer um pouco 

mais além do que era pedido, né, sempre ta correndo atrás pra mostrar que você tá a 

fim, né, de crescer na empresa e sempre buscar fazer o que eu gostava. [...] eu 

conversava muito com ele sobre isso e ele sempre falava: “olha você pode conseguir 

o que você quiser só depende de você, você tem que chegar, entrar no lugar, ter 

disposição pra aprender, estudar o que tiver que estudar e seguir em frente que você 

vai conseguir fazer uma carreira de sucesso”. (Entrevistado nº 19 – Geração 2) 

 

Os dois sempre trabalharam muito [...] então é aquela coisa assim, “ah se você quer 

construir alguma coisa na sua vida, construa com o trabalho”. E eu tive uma infância 

financeiramente muito difícil e hoje meus pais tem uma condição financeira muito 

boa então eu vi que os dois venceram através do trabalho, então pra mim essa é a 

mensagem, trabalhe, seja honesto no seu trabalho, seja dedicado no seu trabalho que 

você vai conseguir alguma coisa, entendeu? Você vai conseguir algum status na sua 

vida. (Entrevistado nº 22 – Geração 2) 

 

No entanto, no caso dos pais que segundo os servidores não foram tão bem sucedidos 

na carreira, foi possível identificar que alguns entrevistados desta geração consideram que não 

houve uma influência significativa dos pais ou que estes pais aconselhavam seus filhos 

intuitivamente, pois não tinham experiências de trabalho relevantes a serem passadas. 



109 

 

 

[...] a pessoa que tem ensino médio, que tem até o ensino médio e tem uma idade 

mais avançada, por exemplo, meu pai tem 55, não é avançada, meu pai tem 

cinquenta e poucos anos e minha mãe também, ninguém tem sessenta vamos dizer 

assim, mas o pessoal não pensa como seria uma pessoa com cinquenta e poucos 

anos com ensino superior, entendeu, que a pessoa vai galgar outro conhecimento, a 

pessoa fala intuitivamente "estuda, faz isso", mas a pessoa não tem aquela realidade 

ao contrário da gente [...] você sabe que é por ali que tu estuda que vai sair alguma 

coisa, você não pensa em trabalhar em tese, "ah tem que trabalhar, trabalhar, 

trabalhar" entendeu trabalhar pros antigos entre aspas é mérito [...] (Entrevistado nº 

16 – Geração 2) 

 

Os entrevistados, inclusive, na reunião com esta geração, afirmam que as referências 

passadas pelos pais podem ser até negativas, como a acomodação. E até mesmo a instrução a 

se fazer o que gosta como foi colocado anteriormente, pode ser visto de forma negativa 

quando não está aliado a um bom retorno financeiro. A visão destes servidores em particular 

mostra os valores e princípios com os quais eles foram formados durante a trajetória de vida 

influenciada pela ótica neoliberal, que ressalta o ter, o sucesso e a culpabilização unicamente 

dos indivíduos caso não o alcancem, como destacou Nardi (2006) e Enriquez (1999). 

 

[...] ele se aposentou muito cedo e ficou paradão mesmo, se acomodou assim. Então 

ou seja eu sempre tive uma imagem dele de uma pessoa meio acomodada assim 

sabe, que tinha oportunidade de melhorar sei lá de fazer alguma coisa mas tava meio 

acomodado assim. A minha mãe também tive um pouco dessa imagem de 

acomodado porque são pessoas de outros tempos [...] minha mãe acho que paga esse 

preço até hoje assim, entendeu, de não ter corrido um pouco mais atrás quando tinha 

a minha idade. [...] podiam ter me orientado melhor assim, falado "olha tudo bem 

você gosta de psicologia, mas na vida às vezes a gente não faz o que a gente gosta, 

tenta encontrar uma coisa que você goste um pouco, mas que seja mais rentável pra 

você, né" não sei, dado algumas indicações [...] o discurso deles era isso "ah faz o 

que você quer, o que você gosta, não sei o que". A minha experiência de vida diz o 

seguinte por mais que você goste, se você ganha mal, vai chegar uma hora que 

aquilo vai se tornar um peso pra você [...] são as duas lições ligadas a trabalho que 

eu tiro deles, assim, não me acomodar nunca e valorizar a estabilidade e sempre ter 

uma preocupação com o lado financeiro do trabalho né, por mais que eu goste daqui 

eu tenho que ser realista porque eu tenho contas a pagar no final do mês [...] 

(Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

  Já com relação às influências no decorrer de sua trajetória de formação, foi 

possível observar que, antes de entrarem para a UNIRIO, os servidores da Geração 2 em sua 

maioria já possuíam como objetivo profissional o foco em passar em concurso público, 

principalmente considerando os profissionais de cargos de nível médio.  

 

Eu optei por investir primeiro no concurso público antes de fazer a faculdade aí 

investir em concurso por um bom tempo, não tive nesse período não tive trabalho de 

carteira assinada efetivo, mas mais investi no concurso mesmo até que eu tive 

oportunidade de passar nesse concurso, passei, aí comecei a fazer faculdade [...] 

antes de passar aqui eu fiz pro MPE e pro MPU, aí depois desses, eu fiz pra UFRJ 

[...] (Entrevistado nº 15 – Geração 2) 

  

 Apenas cinco entrevistados não tinham um interesse inicial em se tornarem servidores 

públicos, mas devido à experiência vivenciada na iniciativa privada, caracterizada por uma 
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desvalorização do trabalhador, pela precarização dos vínculos de trabalho, pela pressão e 

estresse provocados aos trabalhadores, pela competitividade e no geral em uma redução da 

qualidade de vida, decidiram se dedicar também aos concursos públicos, como é possível 

identificar abaixo: 

 

[...] o mercado como um todo é muito agressivo assim, então acho que isso te afasta 

um pouco eu acho que isso é um pouco decepcionante ne você se forma você acha 

que vai poder fazer alguma coisa muito legal na tua área que você vai poder produzir 

pra caramba e aí quando você chega no mercado você vê que tem que se submeter a 

tanta coisa ruim que desanima, desmotiva. (Entrevistado nº 25 – Geração 2) 

 

[...] hoje em dia a pessoa é tratada muito como número e as empresas tentam tirar da 

pessoa o que ela às vezes nem tem pra oferecer, você é escravizado [...] eu sofri 

muito isso fora por vários empregos que eu passei e essa questão da exploração 

mesmo da pessoa foi uma coisa muito negativa que eu vivi em algumas empresas 

[...] (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 

 

Esses servidores citam diversas referências que contribuíram para sua construção dos 

sentidos do trabalho, como experiências de trabalhos ou estágios na iniciativa privada e 

mesmo em outros órgãos públicos, que permitiram que os servidores adquirissem uma gama 

de aprendizado significativa.  

 

[...] na Price foi minha experiência mais relevante, onde eu consegui entender como 

funciona uma empresa global, com políticas globais, trabalhando com diversas 

pessoas da minha idade, com coisas extremamente responsáveis, entendi o que é 

trabalhar em equipe, trabalhar com pressão, com prazo, com cliente o tempo inteiro 

em cima, e querendo resultado, em cima de resultado e não pode passar prazo então, 

eu acho que foi uma experiência muito relevante pra eu conseguir, é... eu acho que 

foi a melhor experiência pra eu consegui trabalhar bem em qualquer outro lugar [...] 

(Entrevistado nº 19 – Geração 2) 

 

Essas referências retratam os discursos e exigências do mercado para o profissional da 

atualidade, como valorizar o trabalho e a produtividade, suportar as pressões, espelhar-se nos 

modelos de liderança, ser dinâmico e buscar o máximo de aprendizado e especialização 

durante a vida como forma de se adaptar as constantes mudanças e garantir a 

empregabilidade, o que corrobora o discurso de Kovács (2002). 

 

O mercado ultimamente, ultimamente não né, já há um tempo atrás você vê isso, as 

revistas aí que você vê de RH, é tudo isso né, você tem que ser o melhor, você tem 

que ser excelente [...] você tem que estar sempre em constante movimento, que você 

tem que correr atrás, você tem que correr atrás [...] Então eu aprendi que tem que 

correr atrás, tem que se sentir motivado, tem que procurar uma coisa, tem que ser 

inteligente e procurar uma coisa que te motive, senão você vai ta se auto-sabotando 

se pegar uma coisa que te desmotiva. (Entrevistado nº 17 – Geração 2) 

 

[...] na faculdade, por exemplo, era sempre de se formar melhor, de você sempre 

estudar, não deixar de fazer pós, mestrado. E do trabalho ao contrario, trabalho você 

sempre se dedicar ao trabalho, porque é a experiência que conta, então eu acho que 

isso depende da instituição que você tá né porque cada uma vai tender pro seu lado 

mesmo. (Entrevistado nº 25 – Geração 2) 
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Já em relação à própria UNIRIO destaca-se um subaproveitamento dos profissionais 

de nível superior, que por situações diversas, sejam de origem política ou pela própria falta de 

organização da universidade, são impedidos de desenvolver todo seu potencial profissional, 

como nos casos abaixo: 

 

[...] eu vejo que aqui não tem como fazer arquitetura, não tem como, muito difícil, 

muito pouco, já me convenci disso, eu to aqui pra ajudar da maneira que der pra 

ajudar naquele dia, naquele momento, naquele horário, porque cada dia é uma 

coisa... venho aqui tentar ajudar todo dia com o que eu sei, dentro do que eu posso, 

mas como ser arquiteta, me realizar como arquiteta, eu já bani isso da minha 

expectativa totalmente, que eu só vou me realizar lá fora se eu quiser [...] 

(Entrevistado nº 23 – Geração 2) 

 

[...] eu fui desviada de função, fiquei 3 meses atendendo o telefone dele, foi 

complicado (risos) [...] Eu nunca precisei usar artifícios, nenhum tipo de artifício pra 

mostrar que eu era uma boa profissional, isso no mercado, né. E aqui pra mim foi 

uma surpresa, no caso essa falta de reconhecimento, que eu já ouvi N vezes que é 

mais importante ter uma telefonista que ter uma Relações Públicas na universidade, 

que o meu cargo não serve pra nada [...] minha autoestima hoje enquanto 

profissional é nula assim, entendeu? Então, essa é a parte negativa. Uma pessoa que 

sempre lutou e sempre quis mostrar serviço pelos próprios méritos, que a gente sabe 

que não é todo mundo que usa seus próprios méritos pra buscar uma posição na 

vida, e chegar aqui e se deparar com uma situação dessa assim, é triste [...] 

(Entrevistado nº 23 – Geração 2) 

 

[...] embora esteja numa instituição de ensino pra mim é difícil que me deleguem 

atividades típicas do meu cargo, eu faço muita tarefa de assistente de administração, 

até designer gráfico também tem coisa aqui que eu acabo fazendo, coisa que não tem 

nada a ver com a minha função, tem uma coisa ou outra, mas não é o que poderia 

ser, e tá chato, desestimula. (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 

 

E no caso, principalmente, dos profissionais de nível médio, evidencia-se uma falta de 

alinhamento entre as experiências e expectativas do servidor e sua lotação, devido à falta de 

uma atuação mais ativa do DRH para realizar entrevistas, levantamento de perfil ou outros 

mecanismos que reduzissem às insatisfações em relação às atividades desenvolvidas. 

 

[...] eu faço contabilidade e cai no setor de aposentadoria, existente um setor de 

contabilidade entendeu, eu acho que isso que faz também esse aumento desse êxodo 

de pessoal, a pessoa pow não tem, falta um caráter gerencial [...] acho que é um 

absurdo você pegar um cara de direito e não botar lá na Escola de Jurídica, pelo 

menos pro cara ser assistente administrativo, conversar com pessoa do meio 

entendeu, pelo menos pro cara viabilizar "pow beleza nem que eu esteja tendo um 

estágio que eu vejo na faculdade" isso é também eu acho um dos fatores que causa 

esse êxodo [...] quando você ta no serviço público numa área que você gosta é 

totalmente diferente, é o que eu to te falando, isso é falta, é você pegar e olhar o 

currículo de uma pessoa ver onde é que você vai colocar ela [...] eu assim comecei a 

gostar um pouco assim ne, mas é uma obrigação entendeu, eu acho que eu gostaria 

mais se eu tivesse numa área que eu gostasse [...] (Entrevistado nº 16 – Geração 2) 

 

Mas segundo os entrevistados que compareceram à reunião de apresentação dos 

resultados, o DRH da UNIRIO já está se movimento neste sentido, passando a realizar 
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entrevistas com os últimos servidores que estão sendo lotados. Com esta ação é possível que a 

insatisfação por uma lotação equivocada seja reduzida. 

 

Mas isso ta mudando, o pessoal chegou, servidor lá, que já tão com psicólogo, tão 

entrevistando, vendo as aptidões, antes da posse, ta já direcionando a galera pra ter 

mais a ver. (Entrevistado nº 21 – Geração 2) 

 

Então, é possível perceber que a formação dos servidores da Geração 2 passa pela 

contradição entre as exigências, a competitividade e o pragmatismo do discurso neoliberal, 

resgatado por Nardi (2006) e Kovács (2002), e pela necessidade de segurança que os fizeram 

optar pela estabilidade do serviço público, às vezes em detrimento da realização profissional, 

importante para que o sujeito veja sentido em seu trabalho, como salienta Morin (2001). 

Com relação à influência dos aspectos sociais, políticos e econômicos, foi possível 

observar que os servidores desta geração consideram significativa a interferência dos aspectos 

políticos no trabalho. Para eles, a macro política que vai determinar tanto as questões sociais 

quanto econômicas. Estes servidores estão sempre em alerta a todas as variáveis que 

influenciam o seu trabalho e sua carreira pública, como a política de concursos do governo. 

Além das condições sociais desiguais que definem o acesso a esses concursos, como afirma 

Kovács (2002), a diferença salarial entre os Poderes e as inúmeras demandas que fomentaram 

a greve dos servidores das universidades federais na época das entrevistas. É possível destacar 

alguns exemplos: 

 

[...] a questão do salário ele é uma coisa totalmente política, não faz sentido assim, 

essa discrepância de vencimentos entre um poder e outro, por exemplo, vai 

influenciar o meu salário, consequentemente, vai influenciar minha motivação [...] 

até minha saúde influencia no meu trabalho, tudo influencia, o meu relacionamento, 

o meu casamento influencia, então é uma coisa, é difícil de você abarcar, mas 

influência sempre tem. Se tiver uma crise, por exemplo, econômica vai ser mais 

difícil eu ter um aumento de salário, ne, vai ser mais difícil o governo investir na 

universidade, provavelmente a minha estrutura aqui vai ficar pior, minhas funções 

de trabalho vão piorar, provavelmente. (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

[...] aspecto político é a realidade que você tá pow, se hoje o mercado dos concursos 

tá aquecido pow graças a Deus, ao Lula, a Dilma que tiveram aí botaram a mão e 

pow então pow basta que não mude a visão porque vai ao passo que na época do 

Fernando Henrique a parada era emperrada, era emperrada, a vaga de concurso 

público era igual Copa do Mundo [...] o social é parte de cada pessoa entendeu, hoje 

na iniciativa pública as pessoas novas que estão entrando não são pessoas assim 

muito pobres [...] porque você precisa de material, você precisa de informação, 

precisa de acesso à internet [...] cargos que pagam mais de 10 mil, 15 mil, juiz, 

promotor, aí o negócio começa a ficar feio, aí a diferença social pesa muito mais [...] 

(Entrevistado nº 16 – Geração 2) 

 

E quando estes servidores se referem à política, não se trata somente da política 

governamental, mas também a política interna da universidade, como os critérios para 
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definição dos cargos na universidade, a preferência por docentes para ocupar esses cargos e as 

interferências políticas que retardam ou atrapalham os processos de trabalho. 

 

[...] considero a eleição de um coordenador política, então de certa forma como é 

uma escolha do colegiado do programa de pós-graduação, quem vai ser o 

coordenador, o novo coordenador pode influenciar no meu trabalho, no meu 

relacionamento, entendeu, posso não ter um relacionamento tão bom com ele. É que 

to usando um conceito de política bem amplo, não to pensando política como lado 

Estado né, lá no alto, política pra mim é o dia a dia assim, as relações que estão fora 

das regras [...] (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

Então, é chato ne quando você depende de outras pessoas, passa por vários locais e o 

serviço fica um pouco limitado, fica meio atado pra realizar... Já aconteceu já, no 

caso de setores que tem essa questão política, de um setor fica debatendo com outro, 

de ter um questionamento um com outro, e a tarefa em si fica ali em stand by, 

esperando para ser executada, e isso em ultima instancia atrapalha o nosso serviço. 

(Entrevistado nº 17 – Geração 2) 

 

[...] critérios pra definir quem vai ser chefe, "ah quem apoiou na campanha" pra mim 

isso não é critério, pra mim competência é critério, a pessoa tem competência, tem 

conhecimento, sabe gerenciar, ou se não sabe vamo preparar, vamo treinar, mas o 

critério não é esse, então de repente cair de paraquedas alguém que vai ser meu 

chefe, que eu vou ter que ensinar pra ele o que ele vai fazer, eu ensino, bacana, mas 

eu acho que o critério pra escolha não deveria ser muito esse, então isso interfere, é 

difícil. [...] "ah pra assumir esse cargo tem que ser docente", mas porque tem que ser 

docente, se um técnico que tá aqui a tantos anos já sabe, tem formação pra ocupar, 

"não, porque tem que ser docente", ta bom, tem que ser docente "ah não pode 

assumir o cargo porque está em estágio probatório" como assim não pode assumir 

porque está em estágio probatório sabe, é complicado, alguns argumentos nem 

valem, que eu vejo que não é da administração central [...] (Entrevistado nº 24 – 

Geração 2) 

 

Com essas falas, é possível identificar o quanto os servidores necessitam engajar a sua 

subjetividade para conseguir ajustar o trabalho prescrito, baseado em uma série de 

normatizações e legislações, ao trabalho real, envolvido por relações de poder, por ações 

baseadas em diferentes valores e crenças e não apenas pela técnica. Isto é, corrobora-se a fala 

de Dejours (2005) de que o trabalho real comporta uma dimensão humana e social que vai 

além da racionalidade instrumental. 

Já em relação à influência da vivência com os servidores da Geração 1, os 

entrevistados relatam que existe um bom relacionamento com eles no que cabe a questão 

pessoal, mas que há sérias dificuldades no relacionamento profissional, como relatado a 

seguir: 

 

[...] as pessoas antigas foram muito receptivas, foram maravilhosas, pelo menos pra 

mim, quando eu cheguei me receberam bem, não me trataram mal em momento 

nenhum, me apresentaram tudo. Agora quando se fala visão mais profissional, 

serviço público, aí eu já acho, que tem uma divergência de mentalidade, de visão de 

serviço, da parte dos mais antigos eu vejo muito comodismo [...] E da parte dos mais 

antigos tá tudo ótimo do jeito que tá, entendeu, e pra mim é um absurdo o tempo que 

você demora pra você conseguir resolver um problema ou alguma coisa, isso 

incomoda bastante [...] (Entrevistado nº 15 – Geração 2) 
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Como já pode se observar na fala acima, esse choque geracional ocorre, pois apesar 

dos novos servidores serem considerados uma ajuda para o trabalho pelos antigos servidores, 

estes são resistentes às mudanças e inovações propostas por aqueles, como já verificado na 

análise da Geração 1. Os novos servidores os consideram inclusive demasiadamente 

acomodados o que acaba por gerar tensões, um choque entre as gerações, como se pode 

observar abaixo: 

 

[...] as pessoas ficam meio resistentes "ah chegou agora, já ta querendo mudar tudo, 

tá querendo dizer que o que a gente faz não serve" então precisou de um pouco mais 

de cuidado, que eu entendo porque a pessoa já tava acostumada com aquela 

estrutura, com aquela tramitação, com aquele procedimento, então quando vem a 

sugestão de mudança, sobretudo de uma pessoa que acabou de chegar [...] existe 

uma certa resistência de dividir trabalho, sobretudo porque é da minha área, que eu 

tinha interesse de saber pelo menos como faz, não queria tomar o trabalho de 

ninguém mas só saber como é feito, isso ainda tem alguma dificuldade [...] entendo 

um pouco por esse lado, medo de inovar, medo fazer diferente e também um pouco 

de medo de alguém dizer que aquilo que você faz há muitos anos não é bem da 

forma como, poderia ser feito de uma maneira melhor [...] (Entrevistado nº 24 – 

Geração 2) 

 

É possível identificar pelo relato acima que, conforme ressalta Mannheim (1993), 

como a Geração 2 tem um novo acesso aos bens culturais acumulados, cristalizados nas 

práticas de trabalho, eles formam opiniões divergentes sobre tais práticas, apropriando-se de 

forma diferente dos conhecimentos e procedimentos até então utilizados, gerando uma tensão 

com a Geração 1. Que por sua vez tem uma sensação de perda, de medo por estarem em um 

processo de substituição. Isso corrobora os argumentos de Tomizaki (2010) de que a saída dos 

antigos portadores de cultura (Geração 1) gera um sentimento de morte simbólica que leva ao 

conflito.  

Nesse sentido, existem disputas e rupturas que marcam os choques dessa sucessão 

geracional. E na UNIRIO este cenário se agrava, pois existe uma dificuldade na transmissão 

de experiências e conhecimentos entre essas duas gerações por falta de uma geração 

intermediária que facilitasse essa transição e amortizasse as diferenças, como defende 

Mannheim (1993) e o entrevistado abaixo: 

  
Eu acho que esse gap entre os muito velhos e os muito novos faz exatamente que a 

gente não tenha nenhuma forma de entrada. [...] acho que falta um pouco essa 

integração dos mais velhos com os mais novos. Não tem uma coisa intermediária, 

assim uma coisa que estimule essa integração. (Entrevistado nº 22 – Geração 2) 

 

Outros aspectos que dificultam essa relação são a rotatividade dos servidores desta 

nova geração, principalmente devido à diferença de remuneração entre os poderes e também 

por uma ineficiência da instituição em enquadrar ou aproveitar seus profissionais que gera 

insatisfação ou indignação, como se percebe abaixo: 
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[...] a partir do momento que, falando da UNIRIO, você trabalha num lugar onde a 

pessoa, você trabalha, dois anos, três anos, a pessoa não te dá melhores condições 

de, não te dá melhores condições de poder trabalhar, questão de remuneração, de 

benefício, a gente sabe que constantemente as coisas aumentam e essa remuneração 

fica estática então isso gera uma desmotivação, não é um descumprimento do 

servidor, uma falta de consideração o servidor, muito pelo contrário acho que é uma 

falta de consideração da União de uma forma geral de não colaborar, acaba gerando 

uma desmotivação pro servidor, querer estar em outro lugar. (Entrevistado nº 15 – 

Geração 2) 

 

[...] você vê pela questão do nosso vale alimentação, a gente recebe trezentos e 

pouco, de outras esferas também da administração direta, tem gente que ganha 600, 

700, 800 então porque privilegiar uma determinada carreira e outra não, somos 

indivíduos, somos seres humanos, o cara do legislativo, do judiciário vai sentir mais 

fome que eu, então eles merecem uma vale maior, então há uma discrepância muito 

grande [...] (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 

 

Então, na verdade, esse choque geracional também é incentivado pelas políticas 

públicas que continuam desvalorizando o servidor público e a educação. Uma desvalorização 

que remonta, principalmente, a partir do Governo Collor, conforme Costa (2010), mas que 

apesar das mudanças políticas do Governo Lula, não conseguiu valorizar a categoria em 

termos financeiros, e também, em termos de representação social. 

Além disso, existe um choque entre muitos dos servidores da Geração 2 que vieram da 

iniciativa privada com os servidores que estão a mais de 20 anos no serviço público. Tais 

servidores quando chegaram à UNIRIO se depararam com uma falta de organização, de 

planejamento e de controle e com um ritmo de trabalho muito diferenciados, que os fez ter 

uma dificuldade de adaptação ao serviço público, possível perceber pelas falas a seguir: 

 

Tudo que eu aprendi lá fora, aqui dentro me atrapalhou. Porque o privado é 

completamente diferente do que funciona aqui, entendeu? Eu tive muito choque com 

meu chefe aqui na Universidade, porque lá fora eu tinha um chefe que tava toda hora 

sabendo o que eu tinha que fazer, me dava satisfação, se o cliente tal ligasse o que eu 

fazia, me dava autonomia pra responder, me dava, confiava em mim, cobrava que eu 

tivesse a minha opinião própria [...] aqui eles não querem que você pense [...] 

ninguém te dá suporte pra você ser eficiente, entendeu? [...] é um universo muito 

diferente do privado, muito diferente mesmo, né, e agora eu acostumei ne, mas no 

início eu entrei muito em depressão, muita depressão mesmo, engordei pra caramba. 

(Entrevistado nº 23 – Geração 2) 

 

[...] eu tinha uma noção de planejamento e controle das coisas pra dar certo dentro 

de um prazo que eu tinha que entregar o mais rápido possível tudo, e quando eu 

cheguei aqui eu vi que não funcionava assim, cheguei aqui e vi que não era quase 

nada controlado. [...] foi um choque assim porque eu trabalhava num ritmo super 

acelerado e vim trabalhar num ritmo super devagar, de coisas que não eram feitas 

assim, que pareciam que não eram feitas pra dar certo, pra dar resultados eram 

coisas que tinham, que as pessoas iam levando e eu não sabia trabalhar assim [...] 

(Entrevistado nº 19 – Geração 2) 

 

Dessa forma, o processo de sucessão geracional na esfera pública assume uma 

complexidade maior. Pois além das diferenças entre as unidades geracionais, que causam 
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conflitos, uma série de dificuldades aprofunda as discussões entre elas, como a falta de 

eficiência técnica, de controle e de planejamento. 

 

Influência Descrição 

Pais 

- Pais presentes com grande influência sobre a construção dos 
sentidos do trabalho;  

- Transmissão de referenciais importantes, como a prática do 
trabalho, a escolha da carreira e o incentivo ao serviço público 

Formação 

- Educação formal ampla que junto com mercado de trabalho 
contribui para a transmissão dos princípios neoliberais;  

- Busca da estabilidade do serviço público frente à instabilidade do 
mercado 

Aspectos sociais, 
políticos e 
econômicos 

- Preocupação com aspectos macro políticos que interferem em sua 
carreira pública (continuidade dos concursos públicos, discrepância 
salarial entre os Poderes do Estado e investimento nas condições 
de trabalho do servidor público) 

Interatividade 
entre as gerações 

- Relação profissional difícil (mudança x resistência; rotatividade dos 
servidores da Geração 2; diferenças entre público e privado) 

Quadro 9: Principais influências na construção dos sentidos do trabalho da Geração 2 

 

Pode-se perceber que a influência dos pais e da formação teve grande influência na 

construção dos sentidos do trabalho para a Geração 2, como já afirmavam diversos teóricos 

(MANNHEIM, 1993; DOMINGUES, 2002, TOMIZAKI, 2010). Além disso, os aspectos 

sociais, políticos e econômicos, bem como as condições atuais de organização do trabalho, 

abordadas por Morin (2001) como essenciais à subjetividade do trabalhador, conformam o 

grau de engajamento subjetivo dos indivíduos desta geração, como diz Dejours (2005). Esta 

combinação de fatores faz com que eles busquem hoje outras instituições públicas que lhe 

ofereçam melhores opções de carreira. 

A análise dessas categorias baseadas nas externalidades com potencial para influenciar 

a subjetividades dos servidores entrevistados pode contribuir para um melhor entendimento 

dos sentidos atribuídos ao trabalho por cada uma das gerações da pesquisa, o que se propõe a 

seguir. 

 

6.5. OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO PELOS SERVIDORES 

 

Este subcapítulo busca identificar, a partir de todas as externalidades analisadas 

anteriormente quais os atuais sentidos atribuídos ao trabalho por cada uma das gerações. Este 

momento de análise é facilitado pela utilização das seguintes categorias: o conceito de 

trabalho, o conceito de servidor público, o nível de centralidade do trabalho, os aspectos 
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importantes em uma situação de trabalho e as consequências advindas dos sentidos atribuídos 

ao trabalho. 

 

6.5.1. Geração 1 

 

O conceito de trabalho foi um item difícil de ser respondido pela Geração 1 e que 

também apresenta dificuldades em termos de análise, pois os entrevistados no geral não 

respondem em termos de conceito, mas de funções que o trabalho desempenha em suas vidas. 

Então, as respostas são bem variadas, o que explica o desafio para análise.  

Com frequência, os servidores da geração analisada conceituaram o trabalho como 

execução de tarefas com uma finalidade, como nos relatos abaixo: 

 

Trabalho eu acho que a gente tem que ter, fazer tudo certinho, que é daí que vem o 

nosso ganha pão né, fazer as tarefas ne, tem que... mas tem servidor que não tá nem 

aí ne, quer nada, eu acho errado, tem que fazer ne, ter responsabilidade com a sua 

atribuição ne, tudo certinho. (Entrevistado nº 7 – Geração 1) 

 

 [...] é executar uma tarefa em prol de uma... uma responsabilidade, que você tem 

um plano e você tá realizando aquele trabalho, realizando aquele teu plano, o 

trabalho, o que foi determinado ali, aquela meta, realizar aquilo, vejo trabalho como 

uma finalidade, como um objetivo, como uma meta e no meu caso lá elaborar os 

trabalhos da nossa, elaborar as tarefas da nossa, do nosso departamento. 

(Entrevistado nº 12 – Geração 2) 

 

É possível perceber que os entrevistados revelam uma série de características que o 

trabalho deve possuir no exercício de suas funções, como organização, rotina, 

responsabilidade, dedicação. O trabalho pode ser comparado a uma máquina que precisa ser 

mantida em funcionamento através das tarefas de cada servidor, suas engrenagens, como 

notado também nos trechos abaixo: 

 

[...] são procedimentos rotineiros e criativos também é o mínimo necessário que 

você tem que fazer, mínimo ou máximo sei lá que você tem que fazer pra maquina 

funcionar entendeu. (Entrevistado nº 3 – Geração 1) 

 

Trabalho são tarefas ne é como se fosse a engrenagem ne, a gente tem as tarefas que 

a gente deve fazer, atender, atender bem, procurar resolver da melhor maneira 

possível, tentar fazer uma equipe, eu acho que a gente não consegue melhorar se a 

gente não tiver um grupo de pessoas ne pra dar partida naquele cargo, então eu acho 

que a gente tem que ter uma equipe de pessoas pra andar, pra fazer caminhar. [...] 

Então eu acho que trabalho é isso, a gente ter vontade de fazer, querer fazer, com 

interesse de fazer. [...] eu vou deixar de concluir um trabalho por causa de 5, 10 

minutos? eu sou assim, eu sei que outras pessoas não são assim, e param de 

trabalhar meia hora antes [...] Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o melhor, eu 

gosto de refazer, eu gosto de entender o que eu to fazendo ne, porque aí você 

consegue ver o erro, ver o que tá faltando [...] (Entrevistado nº 6 – Geração 1) 
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Pode-se dizer que os servidores desta geração definem o trabalho de forma parecida 

com o conceito básico de trabalho para Dejours (2005), como “ação coordenada útil”, quando 

fazem essa comparação com uma máquina. No entanto, não exploram neste momento o real 

do trabalho, composto pelos reajustamentos necessários no dia-a-dia para conseguir dar conta 

de suas atividades quando o prescrito não é suficiente. Pela fala acima, é possível mensurar a 

importância do trabalhador entender todo o processo de trabalho, do início ao fim, como um 

projeto mental, e não ter uma visão fragmentada do trabalho, como já dizia Marx (2012), 

Hackman e Oldham (1976, apud MORIN, 2001) e Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2011).  

No entanto, os entrevistados de modo geral conceituam o trabalho a partir das suas 

funções, do seu papel na vida da pessoa. Nesse sentido, o trabalho para estes servidores têm o 

sentido de uma forma de alcançar outras coisas, como a sobrevivência, isto é, a função 

econômica de prover o seu sustento e o da família, como no destaque abaixo: 

 

Ah trabalho pra mim é tudo na minha vida, entendeu, trabalho é a minha 

sobrevivência e minha família entendeu, eu coloco dessa forma, trabalho em 

primeiro lugar pra mim, depois outras coisas, porque sem o trabalho a gente não 

consegue nada ne. (Entrevistado nº 1 – Geração 1) 

 

A função econômica do trabalho para esta geração tem uma forte conotação do código 

moral associado à ética do provedor, conceituada por Nardi (2006), por estar estritamente 

associado à manutenção da família e também tem um caráter disciplinador. Por isso, os 

servidores corroboram a fala de Enriquez (1999) de quem não trabalha é visto como inútil, 

“aspone e fiscal da natureza”, como descrito na fala abaixo, já que este é um pensamento 

típico desse código moral. 

 

[...] se a pessoa não tiver um trabalho ela vai sobreviver como? é um meio de 

sobrevivência, que na realidade quem não trabalha não tem objetivo nenhum na 

vida, isso o que eu posso falar pra você, sobrevivência do ser humano, quem não 

trabalha é taxado como vagabundo, como aspone, fiscal da natureza, então pra mim 

é um meio de sobrevivência do ser humano, trabalho, às vezes passatempo também 

da vida, que a maior parte das pessoas ela passa maior tempo da sua vida no trabalho 

[...] (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 

 

Nesse sentido, os servidores também mostram um conceito de trabalho como valor. 

Para eles, o indivíduo tem a obrigação moral de trabalhar, pensamento hegemônico a partir da 

ética protestante, conforme Nardi (2006) e Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2011). Assim, esta 

geração apresentam as valorações positivas do trabalho que marcam a sociedade industrial, 

considerando-o importante para a saúde psíquica, para a organização do tempo de vida, para 

sentir-se útil, para a independência financeira, para manter relações sociais e para realizar-se 
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pessoalmente. Percebe-se que o trabalho é fundamental para a constituição da identidade 

desses servidores. 

Ressalta-se também a função social do trabalho para estes servidores, isto é, o seu 

ambiente de trabalho, a UNIRIO, é uma fonte de importantes relações interpessoais. Pelos 

muitos anos de trabalho dedicados à instituição, formou-se um conjunto de relações que 

muitas vezes se assemelham as familiares. Nesse sentido, existe um sentimento de pertença 

doestes servidores e uma grande carga afetiva em sua relação com o trabalho. Além disso, o 

trabalho também é fonte de autoestima, oportunidade de obter reconhecimento social; o 

preenchimento do tempo de vida; e, o aprendizado. Isto é, as diversas funções já narradas por 

diversos autores, como England e Quintanilla (1994), Tolfo e Piccinini (2007) e Harpaz e 

Meshoulam (2009), que são destacadas nos fragmentos a seguir: 

 

Eu amo trabalhar, pra mim, eu acho que não consigo me ver sem trabalhar entendeu 

[...] acho que faz parte da minha vida, porque eu trabalho desde os 17 anos, eu não 

me vejo, acho que sei lá, tiraria uma parte de mim, sabia, se eu aposentasse [...] pra 

mim é uma coisa prazerosa, sabe, você poder produzir, eu me sinto útil, produtiva, 

sabe, complementa, me completa, me faz bem. (Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

[...] trabalho pra mim a princípio foi pra ganhar dinheiro e ajudar em casa e depois 

também é uma coisa que faz bem pra pessoa, você não ter um trabalho é viver 

dependendo de pai ou de mãe ou se for o caso casada, marido, acho que isso não é 

uma coisa boa pra ninguém ne, o bom é você ter uma atividade [...] trabalho é uma 

coisa que só traz coisas boas pra todo mundo, tanto financeiramente como de 

conhecimento. (Entrevistado nº 8 – Geração 1) 

 

Devido a essas diversas funções o trabalho por muitas vezes acaba ganhando uma 

dimensão de prazer. Os servidores gostam e sentem necessidade do trabalho pelo ambiente 

construído que lhe permitiu estabelecer fortes relações interpessoais e o sentimento de 

pertença ao espaço social e por se sentirem realizados, úteis e produtivos, isto é, pela função 

expressiva e social do trabalho que dão um verdadeiro sentimento de vitalidade a estes 

servidores tão próximos a aposentadoria. 

 

[...] aqui eu me divirto com meus amigos, pra mim é uma terapia, trabalho pra mim 

é uma terapia, deixou de ser trabalho ne porque passou do tempo de eu me 

aposentar, venho pra cá que eu gosto, faço meu serviço, gosto dos meus colegas e 

sinto falta deles ne [...] (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 

 

Olha o trabalho às vezes pra mim chega ser meu lazer, também viu, eu gosto muito 

de trabalhar, gosto muito de ta aqui, participando, criando [...] eu gosto daqui, tem 

meus colegas, tem amigos de muitos, muitos anos [...] mas essa amizade, essa troca, 

que você tem com as pessoas eu acho fundamental, me preocupa muito amanhã eu 

me aposentando [...] (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

E considerando que o trabalho destes servidores possui o contexto específico do 

serviço público, lhes foi perguntado qual era o conceito de servidor público para eles, ao 
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passo que eles responderam como sendo um trabalho voltado para servir ao 

público/povo/população/Estado. 

 

Olha ser servidor pra mim a palavra já diz claro é você fazer as suas obrigações, 

atender ao público sempre de forma gentil, ele sempre tem razão, isso não discuta, 

não converse, não bata boca [...] estamos aqui pra servir, pra atender a população é 

esse o nosso papel básico, além cumprir as nossas obrigações pra esse atendimento 

ser efetivado, basicamente é isso. (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

Prestar um bom serviço ao nosso Estado, de qualidade e ao cidadão ne, um bom 

serviço ao cidadão, prestar um bom serviço. (Entrevistado nº 12 – Geração 1) 

 

Dessa forma mostram consciência do seu papel social, afirmando que o servidor 

público tem o mesmo grau de comprometimento e responsabilidade de um trabalho na 

iniciativa privada e a mesma vocação necessária a qualquer outra profissão. Alguns 

entrevistados inclusive dizem ter orgulho de serem servidores públicos. 

 

Olha pra mim ser servidor público ou ser um servidor de inciativa privada pra mim 

nunca mudou, porque eu já tive essa experiência e o mesmo comprometimento, a 

mesma responsabilidade, a mesma cobrança que eu tinha comigo, ta, como bancária, 

que basta dizer que bancário é escravo né, pra mim não mudou nada. Os problemas 

de bater ponto pra mim, de vir todos os dias, não faltar, de respeitar o horário, pra 

mim nunca mudou. Eu particularmente, muitas pessoas me criticam por isso, eu sou 

favorável ao cartão de ponto tá, porque eu acho que moralizaria a universidade [...] 

(Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

Eu tenho muito orgulho de hoje ser servidora pública, tá na UNIRIO. "Ah você 

trabalha muito!" Trabalho, não faço 6 horas não, às vezes faço até 12, mas isso me 

faz mal? Não, pelo contrário, me faz muito bem, que eu sei que eu to cumprindo 

com as minhas obrigações, com que eu tenho que fazer, e isso me dá, vamos dizer 

assim, uma vitalidade, uma coisa positiva, de me sentir útil, e tá estudando [...] E 

aquilo, ser servidor público é como ser um engenheiro, um arquiteto, um mecânico, 

você tem que ter o dom, você tem que gostar e querer fazer, e eu sempre gostei, 

sempre gostei muito. (Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

 

No entanto, como o conceito de serviço público é mediado e construído por um 

contexto de desvalorização, seja pelo Estado, com a falta de interesse político que permite que 

seus salários sejam rebaixados e suas condições de trabalho degradadas, seja pela população, 

que guarda toda uma representação da imagem do servidor, quanto da mídia, que reforça uma 

visão negativa do serviço público, os entrevistados também ressaltam esse aspecto em suas 

falas, chegando a dizer que sentem vergonha de serem chamados de servidor público, como 

destacado abaixo: 

 

Antigamente ser servidor público era um orgulho para o trabalhador que trabalhasse 

e fosse e chegasse assim "ah eu sou servidor público federal", hoje eu tenho 

vergonha de dizer que eu sou servidor público [...] não digo que eu sou servidor 

público, que eu tenho vergonha de falar, porque? por causa da falta de interesse 

desses governantes tentar melhorar o quadro do servidor público, que que adianta? 

"ah concurso pra 77 mil servidor", não dá aumento, tem gente que quando eu entrei, 

em 88 eu recebia meu salário líquido, equivalente a quase 16 salários mínimos, o 

que eu recebo líquido hoje não chega a oito [...] (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 
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E os servidores ficam não só desmotivados com essa desvalorização perante a 

sociedade, mas também se sentem tristes pelos rótulos recebidos. No entanto, devido a esse 

processo de desvalorização econômica e social, alguns servidores se sentem no direito a ter 

alguns comportamentos imorais e às vezes mesmo ilegais, o que acaba por gerar um círculo 

vicioso em que uma imagem negativa do serviço público é reforçada. 

 

[...] imagem que as pessoas têm de serviço público "ah servidor público é malandro, 

deixa o paletó na cadeira" eu acho tão horroroso quando escuto as pessoas falando, 

porque eu nunca fui assim sabe, eu nunca fui assim, então eu acho horroroso quando 

eu ouço as pessoas "ih servidor público não faz nada" é tão triste, você sempre 

cumpriu suas obrigações, sempre foi responsável, sempre teve ali, você escutar esse 

deboche, que é um deboche né. Então um ou outro desmoraliza ne a classe [...] me 

sinto mal, porque pra mim é a mesma coisa, mão mudou nada, nada, nada, sabe, eu 

tenho os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades, todo 

comprometimento, visto essa camisa como eu vestia no banco, não mudou nada pra 

mim. (Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

[...] é servir ao público né, deveria ser valorizado tanto pela sociedade como pelo 

próprio servidor, infelizmente né, por diversas razões a coisa se deteriorou a um 

ponto que atitudes foram sendo tomadas né cada vez em vez de melhorar piorava né, 

reduzir gastos porque o setor público era muito pesado então com isso afetou o 

salário do servidor né como havia outras maneiras de fazer essa contenção e servidor 

também por ganhar pouco, acha que tem todos os direitos, todos os privilégios e isso 

certamente voltou contra ele mesmo porque cai no descrédito e cada vez fica mais 

difícil, se você não tem uma imagem boa como é que você vai querer exigir da 

sociedade que te pague mais [...] (Entrevistado nº 10 – Geração 1) 

 

Dessa forma, a imagem vigente do serviço público na sociedade é ainda permeada por 

rótulos já até antigos, como a imagem do servidor que coloca o paletó na cadeira. De forma 

geral, a imagem que ao longo das décadas foi construída e ainda é perpetuada é a do servidor 

público que não trabalha, ganha muito e tem uma série de regalias. Em muitos casos, os 

servidores públicos chegam a ser considerados como corruptos, como se observa abaixo:  

 

[...] a sociedade não ta nem aí pro serviço público, ela tem a meu ver, o que a 

sociedade tem a ver com relação ao servidor público "ah você deve ser algum 

corrupto que ta por aí" o que a sociedade pensa do servidor público "ah servidor 

público é corrupto" pra ele é tudo corrupto, que essa pouca vergonha que a gente vê 

aí no nosso serviço público, só tem corrupção [...] você vê assim, ninguém leva fé no 

servidor público, em político nenhum, pra eles é tudo uma corja só. (Entrevistado nº 

2 – Geração 1) 

 

E apesar dos servidores não concordarem com essa visão da sociedade, eles afirmam 

que é a conduta inadequada de poucos servidores que mancham a imagem de uma maioria 

que trabalha com seriedade.  

 

É às vezes por infelizmente, por poucos muitos pagam, às vezes a sociedade não 

entende bem ou não aceita muito bem, nós temos as regalias que segundo eles nós 

temos, que muitas vezes é aposentadoria integral, benefícios, coisas que o 

funcionalismo de modo geral tem, mas que o executivo basicamente sofre muito, 

porque? porque nós somos os menores salários do funcionalismo público [...] 

(Entrevistado nº 11 – Geração 1) 
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[...] "hum servidor público é de malandro..." acho isso horroroso, porque nem todo 

mundo é assim, você não pode rotular essas pessoas né. Então eu fico triste quando 

eu ouço isso porque eu não sou assim e tem várias pessoas que eu conheço, vários 

amigos que não são assim, que encaram de uma forma assim super responsável, se 

dá, e é triste né esse deboche, esse desdém, essa gozação, que eu não encaro dessa 

maneira, pra mim não muda nada [...] (Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

E, inclusive, os entrevistados, consideram que a mídia, como corrobora Gurgel 

(2010b), é uma das responsáveis por esse reforço negativo, pois ela influencia a sociedade 

para continuar tendo essa visão do servidor público, apresentando apenas fatos que denigrem 

a categoria e não os avanços pelos quais passou a administração pública no Brasil.  

 

[...] nos últimos governos, independente de partido, há uma revolução dentro do 

serviço público [...] que embora não esteja, isso não seja muito divulgado pela mídia 

eu acho que estamos avançando bastante né. Eu não vou ver ainda essa valorização 

do servidor, mas eu acredito nisso. [...] O fato do serviço público estar melhorando 

não é diretamente proporcional a imagem que a sociedade faz dele porque a mídia 

ela procura fatos que ela acha que possam vender o seu veículo ne e isso não é muito 

atrelado a verdade ne [...] (Entrevistado nº 10 – Geração 1) 

 

A distância entre o modelo weberiano e o serviço público brasileiro, pautado pelas 

relações pessoais, decisões arbitrárias e influências políticas, conforme Veneu (1989), 

consolida as representações sociais negativas do servidor público. E a falta de continuidade de 

políticas de valorização do funcionalismo público não permite a mudança dessa cultura.  

E por todas as questões e relatos apresentados, os servidores acreditam que, 

infelizmente, vai demorar essa visão negativa desaparecer do imaginário social, o que deixa 

alguns servidores profundamente chateados e influencia significativamente os sentidos que 

atribuem ao trabalho. Pois se deterioram os sentimentos de pertença ao coletivo dos 

servidores, como se percebe pela vergonha de dizer-se desta categoria, e desta forma não é 

possível realizar-se profissionalmente dentro do serviço público e nem ter realização pessoal, 

já que estes servidores são constrangidos com rótulos pejorativos constantemente. 

Com relação à categoria centralidade do trabalho para o servidor, foi possível 

identificar que o trabalho se apresenta como um elemento muito importante na dinâmica de 

vida dos servidores da Geração 1. Quando comparado a outras esferas de vida, como família, 

lazer, vida social ou religião, os servidores desta geração só colocam o trabalho atrás da 

família em termos de importância, até mesmo porque é o que dá condições de sustentação 

dessa família, como se vê abaixo: 

 
Ah família acho que família da gente vem em primeiro lugar ne, pai, filhos, mãe, eu 

acho que depois vem o trabalho, porque sem o trabalho como é que a gente vai viver 

ne, papel muito importante na vida da pessoa. (Entrevistado nº 7 – Geração 1) 

 



123 

 

 

Mas até em algumas falas se percebe que a questão da família estar em primeiro lugar 

parece ser uma resposta mais moralmente aceitável, pois está apenas no discurso e não na 

prática. Como o caso do servidor abaixo que tem quatro licenças-prêmio para tirar e mesmo 

tendo duas filhas recém-nascidas precisando de cuidados não as tira.  

 

[...] férias eu tiro, mas licença não tiro, como é que eu vou ficar três meses, 1 ano em 

casa? quer dizer, poderia até ser uma boa pra eu cuidar das minhas garotinhas ne, 

mas eu gosto muito de trabalhar, então eu coloco o trabalho em primeiro lugar. [...] 

Ocupa muito, eu passo a maior parte da minha vida aqui ne [...] Não, em primeiro 

lugar, primeiro lugar minha família ne, depois o meu trabalho  eu gostaria de ter mas 

um tempinho pra ficar com elas, porque a chance que eu tenho eu fico até uma hora 

da manhã fico acordado [...] (Entrevistado nº 1 – Geração 1) 

 

Então, às vezes se percebe até um discurso contraditório que afirma que a família está 

em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo se leva trabalho pra casa, gerando conflitos 

familiares, ou se passa muito mais horas no trabalho do que o horário padrão, como os 

servidores abaixo fazem. 

 

[...] às vezes até meus filhos me criticam um pouco, sabe, meu marido também, 

quando eu levo trabalho pra casa "poxa vida". Esse final de semana eu levei pra casa 

meu filho: "vem cá, você ganha pra trabalhar sábado e domingo em casa?" [...] 

minha família é mais importante claro, ne, se bem ne que meu trabalho é muito 

importante, ne, o sustento [...] o meu marido, meus filhos, minha mãe são mais 

importantes na minha vida ne, mas meu trabalho ele vem em seguida porque eu acho 

que através do seu trabalho você conquista as coisas na sua vida, ne, pra você poder 

oferecer pros seus filhos uma condição melhor [...] (Entrevistado nº 4 – Geração 1) 

 

Se eu não trabalhar, eu piro. É essencial, é essencial mesmo. Sábado e domingo às 

vezes me dá uma agonia [...] se eu to em casa eu to entediada, to na internet, fazendo 

meus, como é que se diz, fazendo meus editais, pesquisando, fazendo contato com 

outros pregoeiros de outros órgãos, coisas nossas. [...] E eu ainda fico boba de ver 

que as pessoas às vezes aqui trabalham 6 horas e ainda reclamam, às vezes eu chego 

aqui 9, 9 e meia, saio daqui, como ontem, era 9 e 15 da noite. 12 horas e eu não to 

reclamando não, fiz muita coisa, adiantei bastante coisa. [...] é diferente quando você 

gosta do que você faz, quando você tá fazendo por fazer eu não sei, mas quando 

você gosta, você faz com amor, vamos dizer assim, com entusiasmo sempre. 

(Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

  

 De fato, apesar do discurso do “fim do trabalho” de autores como Offe (1989), Rifkin 

(1995) e Méda (1996), é possível identificar que para os sujeitos da Geração 1, o trabalho 

possui uma centralidade alta, seja pelo tempo que ocupa de suas vidas, seja pela condição de 

prover bem-estar da família ou ainda de atender outras diversas necessidades humanas, 

identificadas desde o estudo do MOW (1987). E mesmo que a carga horário de trabalho fosse 

reduzida como defende Rifkin (1995) e Méda (1996), isso não traz uma diferença 

significativa para esta geração, pois eles têm grande dificuldade de se distanciarem da esfera 

do trabalho, seja para se dedicar ao lazer ou à família em momentos como férias e fins de 

semana, seja por obrigação no momento da aposentadoria. 



124 

 

 

No que tange aos aspectos importantes no trabalho, os servidores relataram que os 

fatores mais importantes em uma situação de trabalho são os valores, como honestidade, 

comprometimento, respeito, responsabilidade e respeito à hierarquia, como se percebe alguns 

desses valores listados a seguir: 

 

É o compromisso ne, a pessoa tem que, a pessoa trabalha a pessoa tem que ter o 

compromisso de cumprir aquela tarefa que ela faz ne, tem que ter compromisso com 

aquilo que você faz. (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 

 

É respeito ao que você faz, é o outro aprender a respeitar o que você ta fazendo, é o 

respeito ao seu trabalho, a sua mão de obra, o respeito a você entendeu seria isso. 

(Entrevistado nº 3 – Geração 1) 

 

Acho que dignidade, a pessoa fazer o serviço com responsabilidade, não perseguir 

nenhum colega de trabalho ne, fazer o teu serviço direito, cumprir todas as suas 

obrigações no trabalho, faz parte ne e fazer tudo, tudo certinho ne [...] (Entrevistado 

nº 7 – Geração 1) 

 

Sentir que eu cumpri com o meu dever naquele dia e manter ele sempre cumprido 

entende? por mais que você tenha dificuldade de resolver um assunto, de definir, ou 

seja com um colega, ou com chefe, você sair daqui e falar "pow hoje, eu consegui 

fechar meu dia". [...] saber que você fez as suas tarefas e cumpriu sua obrigação e 

sempre com carinho e dedicação, porque não é obrigação, aí se torna um lazer, 

entendeu? (Entrevistado nº 11 – Geração 1) 

 

Os servidores dessa geração também consideram muito importante ter um bom 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho e ter condições adequadas de trabalho, o 

que inclui salário e infraestrutura. 

 

[...] pra você trabalhar bem você tem que ter um bom relacionamento com seus 

colegas de trabalho, até porque a gente fica muito mais tempo aqui no setor do que 

em casa, então é uma segunda família da gente depois vem a organização, porque 

trabalhar sem organização você fica meio perdido ne, é isso, relacionamento com os 

colegas e organização no teu setor de trabalho. (Entrevistado nº 8 – Geração 1) 

 

Responsabilidade, relação de trabalho com os colegas, remuneração que eu acho que 

seja razoável, mínima, eu acho que condições mínimas de trabalho também pra você 

poder exercer sua atividade com o mínimo de estrutura. (Entrevistado nº 10 – 

Geração 1) 

 

[...] recursos humanos, que eles estão tentando resolver essa problemática que vai de 

muito tempo eu sei, porque ficou só eu e Antônio Carlos e era muita coisa, que eles 

tão tentando resolver, a outra problemática seria também o salário, que eu acho que 

deveria ser melhorado pra todos nós, to falando lá, de lá ne, que são pessoas que se 

dedicam, que merecem ne e que seria bom que melhorasse, mas eu sei que isso não é 

UNIRIO, isso vem lá de cima, condições de trabalho, como você vê né lugar 

apropriado pra se trabalhar, lugar apropriado com equipamento [...] (Entrevistado nº 

5 – Geração 1) 

 

Então se percebe pelas falas dos entrevistados que o mais importante para estes 

servidores é a dimensão humana do trabalho, composta pelas relações interpessoais 

construídas na UNIRIO e que é particularmente especial para os entrevistados, por relações de 
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confiança e respeito aos colegas e às chefias. E também uma relação respeitosa com o 

trabalho desenvolvido, que envolve condições dignas de trabalho e o dever de exercer um 

trabalho comprometido. 

Os sentidos atribuídos ao trabalho, consequentemente, podem afetar a relação do 

servidor com seu trabalho, moldando suas motivações para trabalhar e, sendo assim, também 

definindo diferentes perspectivas para o futuro. E apesar de toda a conjuntura histórica e 

cultural vivenciada pelos servidores desta geração, eles ainda afirmam que trabalham 

atualmente porque gostam, pois é gratificante, é uma forma de ter prazer e realização pessoal.  

 

[...] vai fazer 2 anos que já posso sair integral. [...] Porque eu trabalho hoje? Acho 

que por lazer, me faz bem sabe, é uma coisa que me realiza, o trabalho, os meus 

filhos já são grandes, criados, formados, entendeu, então ficar dentro de casa, não 

me vejo assim, porque eu acho que eu sou muito nova, quer dizer, vou fazer 56 anos, 

mas ainda me sinto ativa, bem, sabe, não sinto com vontade de ficar em casa, sem 

todo dia vir pro trabalho, produzir, sabe é um desafio todo dia [...] (Entrevistado nº 4 

– Geração 1) 

 

[...] eu trabalho hoje porque eu gosto eu não tenho outra ideia assim de fazer outras 

coisas, ne [...] hoje eu tenho um salário como eu te falei, um salário regular e que dá 

pra mim, pra minha casa e estou sempre com meus amigos, e o meu trabalho é 

maravilhoso o que eu faço, eu estou porque eu sou feliz, graças a Deus. 

(Entrevistado nº 5 – Geração 1) 

 

E considerando que a maioria dos entrevistados poderia já ter se aposentado, o fato de 

gostar de trabalhar é bastante significativo. Mas também em consonância com a fala de 

Tomizaki (2010) revela certa recusa em aceitar a aposentadoria no atual momento de vida, 

pois significa uma morte simbólica o fim de um tempo, e por isso, inclusive, alguns 

servidores dão até uma conotação negativa para a aposentadoria, associando essa etapa da 

vida funcional a aspectos como doença e morte.  

 

[...] já podia ter ido embora, me aposentar já tem 2 anos que eu poderia ter me 

aposentado eu não me aposentei porque eu gosto dos meus colegas, eu não consigo 

ficar em casa não, haja vista que eu tenho umas cinco ou seis férias vencidas que eu 

não tiro férias, que eu não gosto de ficar em casa, eu tenho lá tudo resguardada, mas 

eu não, eu acho que eu ainda to novo ainda pra ficar em casa, se eu ficar em casa é 

capaz de eu morrer [...] (Entrevistado nº 2 – Geração 1) 

 

Eu acho que o trabalho é uma obrigação do homem, a gente tem que trabalhar, faz 

parte da vida. [...] Eu acho que o trabalho pra mim é tudo, eu acho que se eu parar de 

trabalhar eu piro. [...] Eu quero sair na expulsória, quando não tiver mais jeito, e até 

lá eu já sou docente, continuo numa pós-graduação, numa outra coisa qualquer, 

porque eu vejo se eu parar, eu vou ter Alzheimer, vou ter Parkinson, vou ter todas 

doenças neurológicas do mundo, porque as pessoas que param geralmente tem essa 

tendência. (Entrevistado nº 9 – Geração 1) 

 

Além disso, como estes servidores são os principais provedores de suas famílias, eles 

afirmam que não querem se aposentar, pois precisam da renda do trabalho, pois com a 
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aposentadoria se perde valores que fazem diferença no orçamento familiar, como se destaca 

abaixo: 

 

[...] se eu me aposentar eu vou perder dinheiro, a gente recebe aquele abono de 

permanência, já vai perder, trezentos e tantos reais, tem a alimentação também, não 

400 o abono de permanência, mais essa o alimentação, 300 reais, 700, aí to podendo 

trabalhar, não to doente nada, vou continuando, continuo trabalhando, porque se 

ainda tivesse um outro tipo de atividade fora ne, aí, mas por enquanto ainda não tá 

dando pra me aposentar [...] (Entrevistado nº 7 – Geração 1) 

 

Quer dizer eu posso até já aposentar e tudo, eu não me aposento porque eu não to 

preparado [...] Porque eu preciso, preciso e ainda mais agora, preciso e muito, e 

agora e sempre ne, que eu tenho minhas coisas por causa do meu trabalho, entendeu, 

que sai logo to pagando minhas contas, conta de luz e tudo, aluguel, não é 

brincadeira não. [...] você perde um pouco (com a aposentadoria), que eu tenho 

algumas gratificações, algumas coisas, que eu acho que eu vou perder [...] 

(Entrevistado nº 1 – Geração 1) 

 

Considerando até essa negação da aposentadoria em um primeiro momento, mas que 

inevitavelmente este é um evento próximo, os servidores colocam como expectativa para o 

trabalho no futuro fazer algum curso através do Programa de Incentivo à Qualificação, de 

acordo com a escolaridade de cada servidor, a fim de alcançar uma melhoria financeira até 

mesmo para obterem uma melhor situação econômica no momento da aposentadoria.  

 

[...] quero continuar trabalhando e se possível fazer uma graduação agora, terminar a 

graduação até pra aposentar com salário bom também, que fazendo essa graduação 

eu já vou ter um incentivo aí que vai aumentar a minha remuneração, porque o 

governo mesmo não vai dar mais aumento pra gente tão cedo ne. (Entrevistado nº 8 

– Geração 1) 

 

[...] eu ainda quero estudar mais, enquanto eu tiver estudando eu não vou me 

aposentar não [...] Ainda pretendo fazer um mestrado, depois doutorado não sei, 

quando terminar esses cursos. Isso já tá, o tempo já tá se esgotando ne, porque vai 

chegar uma hora que não vai dar pra fazer mais curso. Enquanto eu tiver estudando, 

tiver me sentindo ainda em condições de ainda contribuir eu vou ficando. 

(Entrevistado nº 12 – Geração 1) 

 

E mesmo após a aposentadoria estes servidores pretendem se manter ativos, pois 

consideram que “ficar parados” é nocivo à saúde, como já abordado e retomado abaixo: 

 

[...] eu gostaria de fazer alguma coisa tipo assim ligado assim a ser uma empresária 

da moda, uma coisa sempre que eu gostei, esse negócio de mexer com roupa, de me 

arrumar e tal, então eu gostaria de seguir esse caminho, porque aí seria uma coisa 

prazerosa pra mim ne e eu não sentiria tanta falta assim, porque eu tenho que ta na 

ativa, eu tenho que trabalhar, não vou conseguir ficar parada [...] (Entrevistado nº 5 

– Geração 1) 

 

[...] vou começar a estudar agora de novo, tem um incentivo a qualificação ne, então 

eu vou fazer uma graduação, mesmo sem ter idade, pra poder ne subir mais um 

pouquinho o salário, aumentar mais um pouco porque tá muito difícil. [...] não vou 

ficar em casa, em casa parada acho que a pessoa morre mais rápido, não é, procurar 

uma atividade, não ficar parada não tava acostumada a trabalhar, trinta e poucos 

anos, ficar em casa parada? não tem condições. (Entrevistado nº 7 – Geração 1) 
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Então, percebe-se pelos diversos relatos observados que o trabalho ocupa um espaço 

significativo na vida destes servidores, sendo profundamente importante para a subjetividade 

destes trabalhadores. Nesse sentido, as mudanças na esfera do trabalho impactam 

sobremaneira os sentidos que atribuem ao trabalho. 

 

Conceito de 
trabalho 

- Ação coordenada útil (execução de tarefas com alguma finalidade);  

- Trabalho como valor (obrigação moral de trabalhar, importante 
para construção da identidade do sujeito); 

- Função econômica (ética do provedor associada à manutenção da 
família);  

- Função social (construção de relações interpessoais fortes e 
importantes para a subjetividade dos indivíduos); 

- Função expressiva (realização pessoal, sentimento de utilidade e 
de vitalidade) 

Conceito de 
servidor público 

- Papel social (orgulho) x representações sociais negativas 
(vergonha);  

- Reforço da representação social negativa pelos meios de 
comunicação de massa (Gurgel, 2010b) e pela conduta inadequada 
de alguns servidores não comprometidos com o bem público 

Centralidade do 
trabalho 

- Centralidade alta (forte dimensão subjetiva);  

Aspectos 
importantes no 
trabalho 

- Dimensão humana (relações interpessoais baseadas em confiança 
e respeito);  

- Dimensão objetiva (condições de trabalho - salário e 
infraestrutura);  

- Dimensão social (valores - honestidade, comprometimento, 
respeito, responsabilidade e respeito à hierarquia) 

Consequências - Negação da aposentadoria 

Quadro 10: Sentidos atribuídos ao trabalho pela Geração 1 

 

Com a análise realizada sobre os sentidos atribuídos ao trabalho pela Geração 1 

identificou-se que esta categoria social não só comporta a significação objetiva de uma ação 

coordenada, de tarefa a ser cumprida, mas também ganha uma dimensão valorativa 

importante pelas diversas funções que desempenha na vida desses sujeitos. E que, devido a 

forte dimensão subjetiva atrelada ao trabalho, a as representações negativas dos servidores 

públicos causam grandes danos à subjetividade desses trabalhadores, bem como interferem no 

sentimento de pertença a este grupo social e na sua relação com o trabalho. Mas apesar da 

desvalorização do servidor público, a alta centralidade do trabalho faz com que estes 

indivíduos apresentem uma forte negação à aposentadoria. 

Isto permite afirmar que as teses do fim do trabalho, que apontam uma redução da 

centralidade do trabalho enquanto categoria sociológica chave, não se aplicam aos estudos 

que envolvem a realidade e os processos de subjetivação dos servidores desta Geração. 
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6.5.2. Geração 2 

 

Os servidores da Geração 2, principalmente os ocupantes de cargos de nível médio, 

também apresentam um conceito de trabalho como execução de tarefas ou atividades, como 

observado abaixo: 

 

Trabalho pra mim é comprometimento, é saber qual é exatamente a sua função, fazer 

a sua função bem feita, é atender com presteza as pessoas, ser assíduo, ter 

pontualidade no serviço. Isso pra mim é trabalho. Chegar no final do dia você poder 

prestar contas de tudo que tinha que fazer, de tudo que tinha que ser feito. 

(Entrevistado nº 15 - Geração 2) 

 

Trabalhar é você procurar fazer o que lhe é cabível, da melhor maneira possível, 

entendeu? Se empenhando ao máximo e de maneira ordenada, de uma maneira. 

como eu vou explicar, efetiva e produtiva. (Entrevistado nº 17 – Geração 2) 

 

No entanto, é possível perceber nessas falas que eles identificam o trabalho também a 

partir dos deveres, das obrigações que têm perante este trabalho. São as normas sociais 

relacionadas ao trabalho, citadas por Coda e Fonseca (2004) e Tolfo e Piccinini (2007), tais 

quais cumprir o horário e os prazos, produzir com qualidade, ser assíduo, comprometido, 

eficiente e organizado. Bem como também definem este conceito a partir de uma prestação de 

serviço que envolve uma recompensa, financeira ou simbólica, como observado abaixo: 

 

[...] a relação de trabalho que eu tenho é cansativo, mas é gratificante, você acordar 

cedo vir pro trabalho, chegar em casa cansado, mas no final do mês vim você recebe 

ou quando você faz alguma coisa que as pessoas gostam, quando faz um trabalho de 

qualidade e as pessoas te parabenizam por isso é gratificante então é essa a relação 

que eu tenho com trabalho. (Entrevistado nº 14 – Geração 2) 

 

É assim eu contribuir de alguma forma pra um órgão, alguma empresa e com o meu 

esforço, com as atividades, com o desempenho eu ter um retorno quanto a isso, não 

só financeiro, mas um reconhecimento, pra mim isso é trabalho, fazer minhas 

obrigações, meus haveres, o que me é imposto ne e eu ter um retorno enquanto a 

isso. (Entrevistado nº 18 – Geração 2) 

 

Dessa forma, estes servidores também conceituam o trabalho a partir de sua função 

econômica, ou seja, de um meio de sobrevivência, de prover o sustento ou mesmo de alcançar 

a independência financeira. 

 

É não sei, trabalho para mim é principalmente, realmente uma forma de sustento não 

tem jeito. Para mim eu vinculo muito ao salário, ao dinheiro. Não desempenho tanto 

à função que vai te gratificar internamente, elevar o teu espírito e nada mais do tipo 

não. [...] tem que ter um salário que compense, senão não vale a pena para mim. 

Prefiro realmente até trabalhar em alguma coisa que eu não goste, tipo analista da 

receita, que não tem nada a ver comigo, mas pelo menos o salário é dignificante. 

Para mim o salário pode ser mais dignificante do que o trabalho em si (risos), que a 

função. (Entrevistado nº 21 – Geração 2) 
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Mas a função econômica do trabalho para a Geração 2 está muito mais associada ao 

código moral da ética instrumental, também abordado por Nardi (2006), do que a ética do 

provedor, o que foi possível confirmar principalmente através da reunião devolutiva com os 

entrevistados da Geração 2. Pois o princípio dessa função econômica está voltado muito além 

da manutenção familiar, isto é, existe uma valorização do dinheiro em si, de ter poder de 

compra, existe uma esfera de consumo, lembrado por Enriquez (1999), que faz parte do que 

esta geração considera importante para a qualidade de vida familiar, como descrito abaixo: 

 

Não sei se a nossa geração tem esse negocio de sonho, acho que o sonho da gente é 

ficar rico, viajar, comprar uma mansão, esse que é o sonho. [...] Porque tudo afinal 

das contas é em torno do dinheiro cara. 

 

No entanto, não é apenas o lado financeiro que move estes servidores, pois 

principalmente, para os servidores que ocupam cargos de nível superior, independente de suas 

frustrações com o trabalho, especificamente na UNIRIO, o trabalho de modo geral pode 

ensejar uma dimensão de realização pessoal e profissional, como abordado por Antunes 

(2009) e Nardi (2006), sendo fonte de prazer, de aprendizado, de um sentimento de utilidade 

ou de organização do tempo de vida, como destacado por diversos autores (ENGLAND e 

QUINTANILLA, 1994; TOLFO e PICCININI, 2007, HARPAZ e MESHOULAM, 2009) e 

pelos fragmentos a seguir: 

  
Eu vejo trabalho como uma forma de você sair um pouco dos seus problemas [...] o 

trabalho tem uma função importante, me tira de casa, me puxa pra rua. [...] é uma 

oportunidade de aprendizado também, em todos os sentidos assim, aprendizado 

pessoal ne, como lidar com as pessoas, dia a dia, você aprende de tudo né, acaba 

aprendendo sobre relações de trabalho, tanto num aspecto de relações com as 

pessoas, quanto num aspecto até legal [...] (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

Pra mim, trabalhar é um prazer. Assim, eu posso parecer maluca, assim, mas eu 

adoro o meu trabalho. Eu me formei numa coisa que eu gosto entendeu? Então pra 

mim, vir, quer dizer, isso se eu pudesse ter realmente o que eu gostaria de ter aqui na 

universidade. (Entrevistado nº 22 – Geração 2) 

 

Trabalho é produção, trabalho pra mim é bem-estar, deveria ser o trabalho ideal, é 

relacionamentos, trabalho é prazer, nem sempre né, eu vejo o trabalho em geral, né, 

não o meu trabalho aqui [...] trabalho traz conhecimento, tanto na teoria quanto na 

prática, você tem que ler e tal, mas você também tem que ver aquilo que tá sendo 

aplicado, é isso. O trabalho também é uma forma de me manter, né, que isso 

também é importante, embora eu faça trabalho voluntário, que financeiramente não 

traz esse retorno, não traz um retorno financeiro, mas me dá muitos outros retornos 

[...] (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 

 

Então, é interessante observar analisando esses trechos o caráter dialético do trabalho, 

que pode tanto assumir uma dimensão de realização individual, sendo uma fonte de prazer e 

felicidade, quanto pode, dependendo do contexto em que é realizado, assumir apenas uma 

dimensão instrumental de meio de sobrevivência, que pode levar ao sofrimento, à depressão e 
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à tristeza, como já tratado no referencial principalmente por Dejours (1992; 2005), e ainda se 

reforça abaixo: 

 

Trabalho é buscar entendeu, é buscar com ações ne, ações praticas mesmo aquilo 

que vem no coração, ideologia ne, você chegar, aquela coisa de construir sabe ou 

trabalhar, trabalho é o meio de vida da pessoa, cabe a gente decidir em que lado a 

gente tá. Eu ainda tento fazer, eu ainda tento manter essa ideologia ne, que a coisa 

não é só um meio de sustento, mas é algo muito mais do que aquilo, é algo pra 

ajudar as pessoas, uma coisa mais ampla, mas é complicado [...] A partir do 

momento que você tá fazendo uma coisa que você não gosta, ta trabalhando pra 

sobreviver e o próprio trabalho vai te matar, vai te matar mesmo, vai te estressando, 

é aquela coisa, agora é aquela coisa você trabalha por um ideal, você não trabalha, 

você vive aquilo ali, aquilo faz parte da sua vida e você faz aquilo naturalmente, não 

é penoso, não é pesado pra você, então trabalho pra mim é isso [...] chegar a 

autorrealização mesmo, não sei se eu to sendo muito idealista, bem ou mal acho que 

pra 90% da nossa população trabalhar é sobreviver mesmo, é pra morrer ne, "ah eu 

trabalho pra sobreviver" não, você tá trabalhando pra morrer, porque você pega um 

ônibus cheio pra caramba, trabalha numa condição desgraçada, pessoal sendo 

explorado, ficando doente, estressado [...] (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 

 

Então, destaca-se o trabalho não só como ação coordenada útil, como define Dejours 

(2005), mas também se ressalta as diversas funções que o trabalho desempenha na vida das 

pessoas. E por isso se percebe o impacto que incide sobre a subjetividade do servidor quando 

o trabalho em determinado contexto não cumpre tais funções, como nos relatos apresentados 

em que se identifica a falta de realização pessoal e profissional nas atividades desempenhadas 

na UNIRIO. 

Em relação ao conceito de servidor público, os entrevistados afirmam que essa 

categoria profissional é formada por aqueles que servem à sociedade, ao cidadão, à 

população, o que mostra que reconhecem seu papel social. Inclusive, afirmando que sabem 

que o trabalho do serviço público gera um benefício que retorna para os próprios servidores 

na categoria de cidadãos. É possível observar isso através dos destaques abaixo: 

 

Eu acho que o próprio nome já diz, é servir a sociedade né, é ter em mente a 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado, acho que isso aí é a 

primeira coisa, que é uma mudança assim subjetiva mesmo, você tem que se ver 

como alguém que tá servindo ao bem-estar da sociedade [...] tá representando o 

Estado ali né, você tem que buscar fazer o seu trabalho da melhor forma possível, 

pra mim esse é o espírito do servidor. Claro tem certos limites ne, o negócio da 

greve que eu falei, acho também que o governo tem que repensar um pouco, que às 

vezes é meio revoltante também, você olhar um cara é técnico administrativo no 

Poder Judiciário, o cara ganha mais que o dobro do que eu ganho aqui [...] 

(Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

Ser servidor público, bom, é você fazer um trabalho voltado pra população e tentar 

fazer isso da melhor maneira possível. É, deveríamos ter as melhores condições de 

trabalho, não é o caso pelo menos aqui na universidade, mas tentar mesmo assim 

com essas dificuldades passar o melhor pro nosso público [...] prestando um serviço 

ao publico cara, isso aqui vai voltar pra mim um dia, pros meus filhos, entendeu, se 

eu fizer dessa universidade uma coisa melhor, meu filho pode estudar aqui na 

UNIRIO (Entrevistado nº 19 – Geração 2) 
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E confirmando o fato de que estes servidores têm consciência de seu papel, alguns 

servidores afirmam que este é um trabalho como qualquer outro, em detrimento do discurso 

que o servidor público não trabalha, pois alegam que trabalham com igual seriedade, 

comprometimento e responsabilidade.  

 

[...] eu trato como se fosse um trabalho normal, eu cumpro meu horário, faço o que 

eu tenho que fazer rápido, não deixo acomodar igual as pessoas pensam, uma visão 

que as pessoas tem do que é ser servidor público é diferente da que eu tenho, 

pessoas acham que é chegar aqui não fazer nada, sair, chegar mais tarde, sair antes, 

uma visão que eu tenho diferente entendeu, pra mim é como se fosse um trabalho, 

como se fosse uma empresa, como se fosse qualquer outro, eu tento ver com a 

mesma seriedade. (Entrevistado nº 14 – Geração 2) 

 

Os entrevistados também associam o conceito de servidor público à estabilidade. No 

entanto, essa associação é feita em contraposição à instabilidade da iniciativa privada, no 

sentido da segurança do vínculo que possuem com a administração federal, e não ao que, 

conforme já lembrado por Veneu (1989), a representação social vigente e a mídia comumente 

associam a uma suposta acomodação do servidor. 

 

[...] a única vantagem do serviço público é realmente você ter uma certa 

flexibilidade, se meu filho está doente eu posso faltar, sem ter que precisar ficar 

trazendo atestado e não sei o que blablabla. É só falar: chefe, meu filho está doente, 

eu vou ficar com ele em casa. Para mim a única vantagem do serviço público é essa 

e a estabilidade, claro né. Mas tirando isso eu não tenho essa visão de ah passei 

agora vou ficar em casa de bobeira, estudando, fazendo o que eu quiser, nada disso. 

(Entrevistado nº 21 – Geração 2) 

 

Bom, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a estabilidade, não quero nem 

refletir sobre porque que isso primeiro vem na minha cabeça, mas pra mim é 

importante, estabilidade é importante. Agora outra coisa que vem assim bem logo 

em seguida é o compromisso com o trabalho isso pra mim pesa muito, até porque 

você viu que isso faz muito parte da minha história [...] porque isso é público, tem 

que ser de qualidade, tem que ser bem feito, não que o privado não tenha, mas eu 

acho que a nossa responsabilidade é bem maior [...] às vezes as pessoas tem essa 

impressão, servidor público "ah é marajá", "ah não quer fazer nada", "é pessoa 

acomodada, que não quer crescer, fica ali, quer ficar ali a vida inteira, não precisa 

estudar, não precisa nada", mas não é essa impressão que eu tenho, embora a gente 

veja pessoas que pensem assim, mas a gente encontra pessoas assim em qualquer 

lugar, mas serviço público pra mim não é isso, serviço público é compromisso com 

o trabalho e a noção de responsabilidade que você tem de onde vem seu salário, qual 

é sua função ali [...] (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 

 

Nesse sentido, os servidores desta geração, até pelas experiências próprias e familiares 

com o mercado, buscam a estabilidade no serviço público por uma segurança que é dada ao 

servidor de que não será demitido levianamente, e não para terem uma oportunidade de se 

acomodar e não terem mais que estudar e se aperfeiçoar. Alguns servidores inclusive 

consideram que o modelo celetista empregado pelas estatais, como Petrobrás e BNDES, seria 

mais adequado para administração pública, pois possuiria uma melhor organização e exigiria 
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um maior comprometimento dos servidores ao mesmo tempo em que proporcionaria a 

segurança em termos de vínculo tão importante para os servidores públicos. 

 

[...] o que massacra a iniciativa privada é a ideia de você ser mandado embora, mas 

o que enferruja a iniciativa às vezes pública é isso você ter a certeza que não vai ser 

mandado embora pow, então caraca tem que ter um meio termo, não é pra se retirar 

pra tornar o negócio um pêndulo, é quem nem como se fosse assim um CLT do 

BNDES, fosse sabe que pode ser mandado embora se você pow, mas você não vê 

ninguém, pow dificilmente você vê alguém ser mandado embora do BNDES, Caixa 

Econômica, FINEP, são empresas entendeu cobram, são empresas CLT, Petrobrás, 

Petrobrás é uma eu sei que tem vários amigos que trabalham que falam isso que 

trabalham muito [...] nunca fiz concurso pra ter estabilidade, eu entro por causa do 

salário, eu entro por causa da função [...] (Entrevistado nº 16 – Geração 2) 

 

[...] em Docas era sociedade de economia mista, era CLT, só que ali eu achei o 

ambiente muito mais, muito melhor pra se trabalhar do que a outra empresa que eu 

via, por quê? ali a pessoa é celetista, se fizer besteira vai ser mandado embora, só 

que a coisa andava, eu tinha prazos pra cumprir, ainda mais com contratos e 

convênios essas coisas, então assim é um pouquinho diferente, você... entre o estável 

e a pessoa que não é estável, a pessoa que não é estável, ela vai produzir um 

pouquinho melhor, não que isso vai definir que ela... que um meio é melhor que o 

outro, mas eu notei um pouquinho mais de comprometimento na sociedade de 

economia mista [...] (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 

 

Esta geração considera que a sociedade tem uma visão negativa dos servidores 

públicos, como identificado por Veneu (1989) considerando que tais servidores ganham 

muito, trabalham pouco, são acomodados e utilizam inadequadamente os recursos públicos. A 

sociedade relaciona a estabilidade do servidor a um sentido de atraso e ineficiência, como já 

afirmou Kovács (2002). E essa representação é algo que realmente faz parte do cotidiano dos 

servidores, agredindo sua moral e subjetividade, como se observa na situação relatada abaixo: 

 

[...] ele já entrou na sala criticando, "como é que vocês conseguem ficar nessa vida, 

sai daqui, vai fazer outra coisa, faz a mesma coisa..." ele entrou na minha sala, no 

meu trabalho, não me conhecia, não fazia idéia de quem era, chega criticando a vida 

que eu escolhi, aí foi difícil, respirei fundo [...] foi lá falar e reproduzir mais essa 

fala, só que ele tava no meu local de trabalho, não tinha perguntado nada pra ele, e 

ele já chegou criticando "como é que vocês aguentam ficar aqui nessa vida, você 

novinha, você já é servidora você?" [...] Embora eu veja também admiração de 

algumas pessoas "ah novinha e tal" "é né a gente tem que ser" eu vejo um pouco dos 

dois, mas eu vejo muito dessa imagem de servidor público acomodado que vai ficar 

o resto da vida ali. E se ficar o resto da vida ali qual o problema? Se desenvolve um 

bom trabalho, se ele tá satisfeito com o trabalho que ele tá ali, e daí? o problema é 

dele ué, ninguém tem nada com isso. (Entrevistado nº 24 – Geração 2) 

 

No entanto, apesar da representação negativa da sociedade, os servidores dessa 

geração têm orgulho por terem passado em um concurso público ainda jovens. E não 

concordam com essa visão da sociedade, pois avaliam este tipo de imagem como ultrapassada 

e consideram que os problemas do serviço público são decorrentes, segundo eles, do sistema 

burocrático que é lento e não das pessoas, e que quando se tratam de pessoas, é apenas uma 
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minoria com comportamento inadequado que faz com que um rótulo se estenda a uma maioria 

que trabalha com seriedade. 

 

[...] é questão do sistema, não são pessoas. É um sistema, uma cultura que tem que 

ser desmistificada, desmontada, entendeu? E tem que fazer uma reestruturação, 

então não adianta, não são pessoas, é uma cultura, uma mentalidade que existe sim, 

mas eu creio que longe de ser a maioria dos servidores públicos que agem dessa 

forma, desse relapso, uma minoria muito, muito pequena. Então todo mundo acaba 

levando a fama. (Entrevistado nº 17 – Geração 2) 

 

[...] acham que você é um encosto que só mama o dinheiro do governo, eu acho isso 

bem ruim porque na pratica não é assim tem muita gente que trabalha, que cumpre 

as atividades, propõe coisas novas, tem um gás de fazer as coisas [...] aí chega em 

algum lugar que seu projeto é barrado porque as pessoas não dão continuidade, 

enfim é lento pra caramba, demora, então você fica um pouco desanimada, mas acho 

que isso de você achar, “ah as pessoas se encostam” eu acho que isso é um pré-

conceito né porque tem muita gente que trabalha [...] (Entrevistado nº 25 – Geração 

2) 

 

Inclusive, os servidores desta geração consideram que esta visão negativa da sociedade 

foi gerada em parte pela forma de entrada dos antigos servidores e por seus comportamentos e 

atitudes, como, por exemplo, a acomodação e a resistência à mudança. 

 

Acho que as pessoas tem essa visão muitas das vezes com razão, justamente pelos 

servidores mais antigos do que pelos mais novos, na minha opinião. As pessoas 

continuam tendo essa visão devido os servidores com mentalidade mais antiga, 

porque o que tem feito com que as pessoas mudem essa visão são justamente as 

pessoas que tem chegado agora ao serviço público e tem mudado essa visão 

(Entrevistado nº 15 – Geração 2) 

 

[...] a partir do momento que você tá num concurso você tá estudando prum 

concurso e você vai querer, você quer estar naquele lugar, você está se esforçando, 

tem toda uma preparação pra que você esteja naquele lugar, diferente de alguém, "ah 

eu tenho um filho fez 18 anos tinha que trabalhar, ah eu conheço alguém, arranja um 

emprego pra ele" [...] é um fator que também pesou bastante pra que essa antiga 

geração tenha gerado essa imagem ne, e aí a pessoa tava lá, tinha lá um padrinho e 

foi ficando, foi ficando e já tá há 40 anos lá e tinha essa coisa toda, não quer ir não 

vai, não tem ponto, não tem controle, não tem nada, isso Brasília tem muito ne, 

funcionário fantasma, não sei o que, então acho que se deve muito a isso, até pela 

forma de entrada mesmo, acho que isso contribui bastante pra que as coisas sejam da 

forma que são, e sejam vistas da forma que são. (Entrevistado nº 18 – Geração 2) 

 

Então, como se percebe pelos relatos acima, até por considerarem que essa visão 

negativa ocorre devido aos servidores antigos, os entrevistados desta geração acreditam que 

há um processo lento de mudança dessa visão acontecendo, devido à própria realização dos 

concursos e, consequentemente, pela entrada de novos servidores no serviço público. E 

também alertam para a influência da mídia, como já destacado por Gurgel (2010b) nesse 

processo de desvalorização do servidor público, como apontado a seguir: 
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[...] acho que a mídia um pouco joga assim, um pouco os servidores contra a 

população, "ah ta vendo aqui ponto chegamos, o governo não toma atitude nenhuma, 

fala que vai valorizar a educação e não valoriza nada, olha o absurdo que um 

professor com doutorado ganhando menos que algumas pessoas que nem ensino 

superior tem" eles deviam ressaltar isso entendeu e não ficar jogando a população 

contra os servidores, então acho que um pouco essa visão que as pessoas tem do 

serviço público vai muito disso, tem um pouco de preconceito incitado muitas vezes 

pela própria mídia. (Entrevistado nº 13 – Geração 2) 
 

Nesse sentido, os servidores da Geração 2 têm seus processos de subjetivação  

afetados pela representação social negativa do servidor público, mas como não se associam a 

essa imagem cristalizada por a atribuírem à geração anterior, não há uma interferência 

significativa ao seu sentimento de pertença a essa categoria social, apesar de se sentirem 

desvalorizados. E no geral ressaltam com orgulho o fato de serem servidores públicos que 

passaram por um processo seletivo rigoroso e muito competitivo. 

Em relação à centralidade do trabalho, é possível afirmar que em termos objetivos o 

trabalho é muito importante para estes servidores devido ao tempo que ocupa de suas vidas no 

que tange as horas do dia, principalmente se considerar o tempo de deslocamento ao trabalho, 

como observado abaixo: 

 

[...] a partir do momento que você começa a trabalhar aquilo ali é central, central. 

Acho que a sua vida passa a girar mesmo em torno daquilo. Aí você arranja um 

tempo pras outras coisas, aí você se vira, mas a maior parte do seu dia, é uma 

questão objetiva né, você passa oito horas do seu dia ali, você dorme mais ou menos 

oito, as outras oito você tenta fazer as outras coisas assim ne, estudar, namorar, se 

informar, sei lá, passear, aí você vai, estabelecendo quais são suas prioridades [...] 

Não que na sua cabeça você não dê mais valor as outras coisas, dá, mas é uma 

questão objetiva ne, você não pode fazer o que você quer, na hora que você quer [...] 

(Entrevistado nº 13 – Geração 2) 

 

Olha ocupa bastante, ocupa bastante, se a gente for parar pra pensar fora o horário 

que a gente trabalha aqui, mas o horário que a gente passa dentro de uma condução 

pra chegar ao trabalho ne, que a gente passa horas, são duas horas pra ir, duas horas 

pra voltar, quatro horas, somado isso ao horário de trabalho. Basicamente a gente tá 

metade do nosso dia dedicado ao ambiente de trabalho e é muita coisa isso [...] as 

quatro horas que eu to no transito o que poderia fazer, podia ta estudando, podia 

fazer esporte, podia ta ou ate mesmo um lazer mesmo, escutar uma música, ir ao 

cinema, ver um filme e é muito ruim mesmo [...] (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 

 

E o trabalho também tem uma importância material significativa por permitir que os 

servidores consigam conquistar coisas para si e para família, inclusive coisas que podem 

compor o que consideram por qualidade de vida.  

 

Olha, como o meu trabalho é a minha fonte de renda eu digo assim que 30%, que ele 

é a minha base e a partir dali eu posso realizar minhas outras coisas, posso pagar 

uma passagem pra ir ver minha família, posso tirar férias, posso pagar um curso, 

posso fazer outra faculdade se eu quiser ele me dá, ele dá base pra isso, mas não é o 

principal na minha vida, jamais. (Entrevistado nº 18 – Geração 2) 
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Eu não acho que eu devo viver pro trabalho, o trabalho vai me ajudar a ganhar 

dinheiro, a me realizar profissionalmente. Mas não acho que o trabalho tem que 

estar acima de todas as coisas e você largar tudo por conta do trabalho. Você tem 

que também ter tempo pras outras coisas, você precisa se divertir, sair com seus 

amigos, estar com sua família [...] Mas eu acho que trabalho ele é um dos 

componentes que você vai levando pra sua vida, mas não está em primeiro lugar. 

(Entrevistado nº19 – Geração 2) 

 

Dessa forma, percebe-se que o trabalho tem uma importância objetiva e material, mas 

que no plano subjetivo, o trabalho está longe de ocupar um lugar central na vida dos 

servidores desta geração. Para tais servidores o trabalho não é uma das esferas mais 

importantes da vida, e em muitos casos não é nem mesmo a segunda esfera de vida mais 

importante, como foi possível perceber pelos diversos relatos anteriores. Se fosse colocado 

em um ranking de importância, o trabalho estaria atrás de família, vida social, amigos, estudo, 

saúde, entre outros, dependendo do contexto de vida de cada entrevistado, como se ressalta 

abaixo: 

  
[...] acho que é importante produzir, se sentir útil, mas não é, mas não é a coisa mais 

importante, na minha vida não é o que me move assim. (Entrevistado nº 25 – 

Geração 2) 

 

[...] primeiro lugar família, amigos, minha família, meus amigos, trabalho, até 

quarto, minha vida afetiva, família, amigos, vida afetiva e trabalho, de importância, 

importância psicológica, que importância material o trabalho é de onde vem sua 

renda, suas fontes, mas de importância de satisfação como ser humano o trabalho 

fica, perde lugar pra tudo isso, que é mais importante. (Entrevistado nº 15 – Geração 

2) 

 

Um aspecto interessante a ser destacado é que o estudo também é considerado por 

estes servidores como uma esfera de vida importante, às vezes mais importante que o 

trabalho, como nos casos seguintes:  

 

Não, estudo e família, não estudo, família, vida social, assim não nessa ordem 

respectivamente, estudo família, vida social, é o que eu falo, eu gosto de correr, eu 

participo de meia maratona, de triatlo que eu gosto, então que é o esporte e o 

trabalho que eu falo, enquanto eu não chegar aonde eu quero, tu não consegue ver o 

local de trabalho como uma importância, é uma necessidade, pow. (Entrevistado nº 

16 – Geração 2) 

 

[...] minha vida pessoal vem na frente junto com a minha família e depois o que me 

trouxe o serviço público que foi os meus estudos, a minha formação vem em 

segundo lugar e em terceiro o meu trabalho que dá base pra estudar e mudar minha 

base, minha fonte, por isso que eu digo que ele fica em terceiro lugar, mas em 

primeiro lugar é minha família mesmo, minha família, meus amigos, minha rede 

social, isso vem em primeiro lugar, com certeza, porque sem família e sem os meus 

amigos, que eu sou filha única ne, não tenho irmãos, então pra mim isso vem antes 

de tudo aí depois vem meus estudos e aí depois vem meu trabalho, nessa ordem. 

(Entrevistado nº 18 – Geração 2) 

 

Provavelmente, a Geração 2 tem essa especificidade da valorização do estudo, devido 

ao que Kovács (2002) ressalta como sendo um princípio do neoliberalismo, a crença de que a 
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formação ao longo da vida auxilia um indivíduo em um cenário de alta competitividade a se 

adaptar às mudanças e garantir a estabilidade. E como o trabalho não é uma categoria central 

para estes servidores, seu discurso está mais próximo aos teóricos do fim do trabalho (OFFE, 

1989; Rifkin, 1995; Méda, 1996), pois defendem a necessidade de terem mais tempo para 

investir em outras esferas de vida, que segundo eles também lhes proporciona a realização 

pessoal necessária ao ser humano. 

No que concerne a categoria referente aos aspectos importantes no trabalho, os 

servidores da geração 2 afirmam que o mais importante é ter um bom relacionamento 

interpessoal que proporcione um ambiente de trabalho agradável.  

 

Eu acho que são as pessoas, tá num lugar legal, a primeira coisa que pedi quando eu 

vim aqui [...] acho que a prioridade no trabalho é isso, aí depois sim, ferramentas 

dentro do trabalho, tornar aquilo mais viável possível e o local também é muito bom, 

o local de trabalho entendeu, eu acho que em primeiro lugar as pessoas, o convívio 

social, espontâneo assim, depois local assim, trabalho em si entendeu, é isso. 

(Entrevistado nº 16 – Geração 2) 

 

E como já comentado acima, os servidores também consideram importante uma boa 

condição de trabalho, o que comporta além do bom relacionamento, uma remuneração e 

infraestrutura adequadas. Além disso, os servidores citaram a importância dos valores e 

princípios no trabalho, como, responsabilidade, ética, respeito, legalidade e meritocracia, e do 

trabalho em equipe. 

 

É importante ter condição de trabalho, não só estrutura física, você vê aqui como é, 

isso é muito desestimulante, não que vá deixar de trabalhar, mas você se sente 

desvalorizado se o local onde você trabalhar não tiver condições mínimas de 

trabalho. [...] Eu preciso de bom relacionamento com os colegas, isso é fundamental, 

tá num lugar que você não consegue se relacionar bem é muito ruim, você precisa, 

eu pelo menos, eu tenho necessidade de ter tarefas definidas [...] Eu acho importante 

ter uma chefia presente, que acompanhe, eficiente [...] Bom, no trabalho eu acho que 

você precise de uma remuneração que de fato atenda as suas necessidades [...] 

(Entrevistado nº 24 – Geração 2) 

 

[...] eu via na iniciativa privada é que muitas vezes as relações de trabalho não se 

baseavam pelo mérito sabe, aquilo pra mim é revoltante assim, isso é revoltante, 

porque eu valorizo muito no serviço público, as coisas acontecem pelo mérito [...] 

pow eu tive que me matar de estudar, ainda mais hoje em dia que a concorrência tá 

muito grande, então o que eu valorizo mesmo essa questão do serviço público é essa 

valorização do mérito, e como é uma coisa assim que você não vai ter que brigar 

com o outro por aquilo, não vai ter que passar a perna no outro [...] (Entrevistado nº 

13 – Geração 2) 

 

Graças a Deus todo mundo lá tem esse princípio, é pra fazer dessa forma, 

independente de outra forma, seja mais fácil, a coisa vai acontecer mais rápido, mas 

a gente não faz porque a gente ta extrapolando a legalidade e não pode [...] 

Exatamente isso andar dentro da legalidade, não tentar flexibilizar pra dar jeitinho, 

jeitinho acho que não é legal [...] prefiro não trabalhar dessa forma ne a tentar atingir 

um fim com determinados meios que eu não acho certo aí entra tua postura ética, 

valores tanto os valores que você adquiriu familiares, religiosos, da própria 

sociedade, da educação entendeu, é isso aí. (Entrevistado nº 20 – Geração 2) 
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Mais importante pra mim numa situação de trabalho, ver o retorno, ver que eu to 

contribuindo pra sociedade, ver que eu to aprendendo, ver que to sendo respeitada, 

ver que eu to trabalhando em equipe, eu gosto da troca, gosto de trabalhar junto, e 

que isso eu sinto falta aqui, de espírito de equipe [...] (Entrevistado nº 23 – Geração 

2) 

 

No geral, estes servidores estão satisfeitos com o aspecto mais importante no trabalho 

para eles, que é o relacionamento interpessoal, mas em termos de condições de trabalho 

(remuneração e estrutura física), encontram-se bastante insatisfeitos. E segundo os próprios 

entrevistados, esta falta de condições de trabalho, desmotiva-os, pois acreditam que isto é uma 

indicação do quanto são desvalorizados. 

A partir da relação que estes servidores têm com seu trabalho hoje, há consequências 

em sua motivação para o trabalho e nas expectativas geradas para o futuro. Devido à 

insatisfação com a UNIRIO e ao sentido objetivo e material dado ao trabalho, todos os 

servidores falaram que trabalham pela função econômica do trabalho, isto é, pela necessidade 

de se sustentar ou de obter independência financeira.  

 

Necessidade, é o que eu falo, eu tenho muita vontade de não trabalhar, ficar só pelo 

estudo, várias épocas eu estudei 10 horas por dia, quando eu tava galgando cargos 

mais altos, próprio CGU, passei, aí assim precisa de mais tempo de estudo, então é 

necessidade se eu pudesse não trabalharia, não pra ficar lazer, mas pra estudar. [...] o 

trabalho que eu to galgando, é pra trabalhar até mais do que eu trabalho aqui, não é o 

lance do trabalho, do tempo de trabalhar não, é o fazer o que gosta. (Entrevistado nº 

16 – Geração 2) 

 

Nesse momento eu trabalho para me manter, eu preciso me manter [...] então é pra 

uma questão de manutenção e um desafio pessoal mesmo, eu conseguir viver aquilo 

que meus pais pregaram pra mim, "você vai ter que conseguir viver com o fruto do 

seu trabalho, do seu esforço" e é o que tem me proporcionado, e é o que tem sido pra 

mim. (Entrevistado nº 18 – Geração 2) 

 

No entanto, apesar da questão financeira vir em primeiro lugar, os entrevistados 

também ressaltam outras dimensões importantes do trabalho em geral, como a realização 

pessoal, isto é, porque gostam, sentem prazer, autoestima ou se sentem úteis para a sociedade, 

o aprendizado e o equilíbrio psíquico, como exemplificados a seguir: 

 

Eu trabalho porque a primeira necessidade acho que é ter uma renda pra me 

sustentar, eu trabalho pra poder ter mais qualidade no que eu acho primordial, mais 

qualidade no convívio com a família, mais qualidade com os amigos, vida afetiva e 

trabalho também por prazer, também, que eu gosto do meu trabalho, eu me sinto 

bem fazendo o meu trabalho, não me sinto, não me sinto, não venho trabalhar 

forçado, eu gosto do que eu faço. (Entrevistado nº 15 – Geração 2) 

 

Primeiro a gente trabalha pra se sustentar. Agora, fazer você acordar todo dia pegar 

ônibus cheio pra vir, bom é o fato de você querer crescer profissionalmente, 

aprender, tá disposto a um novo desafio, a tentar fazer, tudo que é feito de uma 

forma, pensar de uma maneira melhor, tornar o processo mais prático, de uma forma 

mais prática. (Entrevistado nº 19 – Geração 2) 
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Porque eu preciso comer, porque eu acho que a gente tem que trabalhar, é uma 

realização, eu acho que a gente tá aqui pra cooperar, como ser humano pra cooperar 

com a evolução da humanidade, pra cooperar com o bem-estar, pra cooperar com o 

todo [...] Claro que a gente precisa de dinheiro, que tem que pagar plano de saúde, 

tem pagar aluguel, tem que comer, são condições humanas, tem que ir no médico, 

mas que a gente precisa ser remunerado pra ter condições mínimas de pagar nossas 

contas, nossas necessidades, entendeu? (Entrevistado nº 23 – Geração 2) 

 

Então de acordo com a atual relação que estes servidores mantêm com o trabalho, é 

possível identificar pelas falas a seguir que a perspectiva desta geração para o futuro é 

continuar estudando e fazer outros concursos para instituições que oferecem uma 

remuneração melhor que a UNIRIO ou mesmo para seguir a carreira acadêmica. 

 

Então a minha expectativa é não ficar muito tempo aqui na UNIRIO, mas acabar a 

faculdade agora, me formar, virar advogado e começar a prestar concurso pra outras 

áreas relacionadas à minha área de formação, mais específica pra minha área de 

formação, ir pra outro cargo fazer o que eu passei vários anos estudando e ganhar 

mais pra isso. [...] meu foco é Ministério Público, mas assim tem umas outras áreas, 

alguns tribunais que eu faria concurso também [...] (Entrevistado nº 14 – Geração 2) 

 

Aí no futuro, futuramente, assim meu próximo passo seria passar num concurso pra 

administração e aí eu posso pensar no mestrado, doutorado, mas por enquanto é 

questão financeira mesmo, e de finalmente conseguir trabalhar na minha área ne, 

que eu nunca trabalhei. (Entrevistado nº 18 – Geração 2) 

 

[...] espero fazer mestrado, não sei doutorado, e de repente eu penso em dar aula 

também, ver se eu consigo ir pra parte acadêmica que me interessa bastante.[...] Eu 

penso em ficar aqui pelo menos até terminar o mestrado e aí depois eu pretendo ver 

se eu conseguir conciliar, por exemplo, ficar aqui manhã e tarde, dar aula à noite, eu 

até pretendo continuar, porque eu acho que aqui é um local bom de se trabalhar 

assim, eu não desgosto, mas se eu não conseguir aí eu tenho que pensar o que que eu 

vou fazer, mas seria mais por conta do salário, eu acho que o que a gente ganha aqui 

é pouco, então se eu saísse seria por isso. (Entrevistado nº 25 – Geração 2) 

 

Nesse sentido, como os servidores desta geração não pretendem manter-se na 

UNIRIO, poucos têm a expectativa de mudanças na instituição para que hajam melhores 

condições de trabalho. 
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Conceito de 
trabalho 

- Ação coordenada útil (execução de tarefas com deveres e 
recompensa);  

- Função econômica (ética instrumental associada à maximização dos 
seus benefícios, à sociedade de consumo e ao individualismo);  

- Função expressiva (realização pessoal e profissional);  

- Dialético (dependendo do contexto em que é realizado pode ser vivido 
como fonte de realização pessoal ou como mero meio de sobrevivência 
que pode levar ao sofrimento) 

Conceito de 
servidor 
público 

- Papel social (contribuição social que retorna ao indivíduo como 
cidadão); 

- Importância da estabilidade como alternativa à instabilidade do 
mercado;  

- Representações sociais negativas associadas à geração anterior e ao 
sistema burocrático;  

- Orgulho por terem passado em concurso público; 

- Crença em uma mudança lenta dessa visão a partir da entrada dos 
novos servidores. 

Centralidade 
do trabalho 

- Centralidade baixa (forte dimensão objetiva e material);  

Aspectos 
importantes no 
trabalho 

- Dimensão humana (relações interpessoais que permitam um 
ambiente de trabalho agradável);  

- Dimensão objetiva (condições de trabalho – remuneração e estrutura 
física);  

- Dimensão social (valores e princípios - responsabilidade, ética, 
respeito, legalidade e meritocracia) 

Consequências 

- Formação continuada;  

- Busca de outros concursos públicos (remuneração x expectativas 
profissionais) 

Quadro 11: Sentidos atribuídos ao trabalho pela Geração 2 

 

Com a análise realizada sobre os sentidos atribuídos ao trabalho pela Geração 2 

identificou-se uma forte predominância de uma perspectiva econômica do trabalho, baseada 

na ética instrumental abordada por Nardi (2006). E que esta categoria sociológica apresenta 

uma baixa centralidade para estes sujeitos, possuindo uma dimensão subjetiva enfraquecida 

em função da acentuação das dimensões objetiva e material. Nesse sentido, os servidores da 

Geração 2, dentro de todo o contexto de trabalho analisado, têm um engajamento subjetivo 

reduzido, apesar desse engajamento ser fundamental para contemplar toda a complexidade do 

real do trabalho, como afirma Dejours (2005). E assim, a insatisfação com o trabalho 

desempenhado na UNIRIO leva-os a procurarem outras instituições públicas que satisfaçam 

suas expectativas. 
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6.6. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO 

TRABALHO PELOS SERVIDORES DAS GERAÇÕES DA PESQUISA 

 

Os servidores das duas gerações analisadas tiveram dificuldades de responder qual 

seria seu conceito de trabalho. No geral, as duas gerações destacaram que o trabalho é um 

conjunto de tarefas com alguma finalidade e um instrumento, um meio para alcançar outras 

coisas. No entanto, é possível inferir uma diferença importante. A Geração 1 relaciona o 

trabalho muito mais à manutenção da família, no sentido da ética do provedor, colocando o 

trabalho realmente como meio de sobrevivência e subsistência da família, até por serem os 

principais responsáveis pela renda familiar.  

Já a Geração 2 coloca o trabalho além de um meio de subsistência, no sentido da 

provisão do básico necessário a sustentação do lar, mas o coloca no papel de instrumento que 

permite adquirir itens como estudo, casa, carro, viagens, lazer e outros diversos bens de 

consumo, que compõem o que consideram qualidade de vida. Ou seja, o discurso dos 

servidores da Geração 2 está muito mais em consonância com uma ética instrumental e sendo 

pautada pela lógica de consumo que foi fortalecida pelo capitalismo na sociedade moderna, 

como abordado por Enriquez (1999). 

Com relação ao conceito de servidor público houve mais facilidade para os 

entrevistados responderem e ambas as gerações afirmaram a importância do papel do 

servidor, isto é, servir a sociedade da melhor forma possível, com responsabilidade e 

comprometimento. Devido à Geração 1 estar próxima ao momento da aposentadoria, a 

questão da estabilidade não foi tão ressaltada quanto para a Geração 2, que afirma sua 

importância. Isto em termos de segurança e não no sentido de acomodação como expôs Veneu 

(1989), já que todos os servidores da Geração 2 estão buscando melhorar sua qualificação e 

galgar melhores oportunidades de trabalho na esfera pública. 

As duas gerações pesquisadas também concordam que existe uma visão negativa do 

servidor público, que se forma devido a diversos aspectos, como o desinteresse político, os 

baixos salários, a falta de investimento, as condições de trabalho muitas vezes aviltantes e a 

manipulação da mídia. No entanto, reconhecem que essa imagem também se forma pela 

conduta inadequada de servidores, porém ressaltam que maus exemplos são minoria e que, 

portanto, não se pode estender um rótulo a uma maioria de servidores comprometidos.  

O problema quanto a esta questão é que a Geração 1 acredita que muito dessa visão 

negativa se dá pela falta de compromisso da Geração 2 com a instituição, enquanto que esta 

acredita que essa visão foi construída durante os anos devido a postura dos servidores daquela 
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Geração, e inclusive por esses servidores não terem entrado através de concurso. A Geração 2 

acredita que, ao contrário da opinião dos servidores da Geração 1, eles se comprometem e 

valorizam muito mais o trabalho justamente pelo fato de terem se esforçado para entrar no 

serviço público através de um processo seletivo (concurso) muito concorrido. 

De qualquer forma, ambas as gerações analisadas acreditam que a mudança nessa 

visão da sociedade depende muito mais de vontade política e de mudanças na cultura 

organizacional e no sistema burocrático, do que dos próprios servidores. Segundo os 

entrevistados, os servidores muitas vezes agem de forma inadequada justamente alegando a 

falta de condições gerais de trabalho, fazendo deste quadro um círculo vicioso. 

A Geração 1 dedica muitas horas do seu dia ao ambiente de trabalho e possui uma 

relação muito forte com o trabalho, que lhe é central e lhe dá uma dimensão de realização e de 

sentimento de utilidade que lhe faz necessário além da esfera econômica. A centralidade do 

trabalho para esta geração tem uma dimensão subjetiva significativa, o que faz inclusive que 

tenham uma grande dificuldade em encarar o momento da aposentadoria, pois como já 

abordado por Tomizaki (2010), este momento da vida funcional pode representar para eles 

uma morte simbólica, o fim de um tempo.  

A Geração 2 atribui uma centralidade baixa ao trabalho e tem como objetivo conseguir 

dedicar cada vez menos do seu tempo ao trabalho para desfrutar de outras esferas de vida, que 

para elas estão a frente do trabalho em termos de importância. Nesse sentido, o trabalho tem 

uma importância objetiva e material, mas ao se considerar o que é mais importante para a 

subjetividade desses servidores, passar mais tempo com a família, com os amigos, em 

momentos de lazer e mesmo estudando faz parte de um conceito de qualidade de vida que é 

prioritário para esta geração, e que deve vir primeiro que o trabalho. 

Inclusive a esfera do estudo é considerada pela Geração 2 tão ou mais importante que 

o trabalho como instrumento para conquistar as coisas que desejam. Para eles, diferente da 

Geração 1 que considerava que com o trabalho era possível alcançar tudo e por isso quanto 

maior a quantidade de tempo dedicado ao trabalho melhor, a Geração 2 considera que deve se 

dedicar mais aos estudos e até mesmo somente a eles, pois dessa forma conseguirão posições 

muito melhores no mercado de trabalho em termos de status, tipo de atividade e remuneração. 

O que faz parte de um discurso de valorização da formação ao longo da vida para garantir a 

empregabilidade, estudado por Kovács (2002) e que os servidores desta Geração levam para 

esfera pública, mesmo tendo garantida a estabilidade. 

Devido às características das duas gerações da pesquisa e às diferentes relações que 

possuem com o trabalho e com as demais esferas de vida que ocorrem os conflitos 
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geracionais. A Geração 1 considera que a geração posterior não “veste a camisa” da 

instituição e não se compromete com o trabalho como deveria, isto é, não engajam sua 

subjetividade e inteligência no trabalho, usando os termos de Dejours (2005). A Geração 1 faz 

essa argumentação principalmente devido a grande rotatividade que se observa desses 

servidores na Instituição, já a Geração 2 acusa os servidores da geração anterior de serem 

acomodados e resistentes às mudanças necessárias aos processos de trabalho. 

E como a remuneração é um aspecto importante para ambas as gerações, os servidores 

da Geração 1 desejam permanecer trabalhando na UNIRIO mesmo após a aposentadoria e 

apenas estão se qualificando para obter uma melhoria financeira para este momento da vida. 

Enquanto a Geração 2 está investindo nos estudos não só para ganharem uma gratificação 

maior pela titulação, mas porque seu objetivo de vida é passar para outras instituições que 

ofereçam remuneração e condição de trabalho melhores que os oferecidos pela UNIRIO, e por 

isso que a rotatividade desta geração é alta. Mesmo porque os planos de carreira oferecidos 

pelo Poder Judiciário e Legislativo, por outros órgãos do poder Executivo, como Receita 

Federal, e por estatais, como o BNDES, são muito mais atrativos para esta geração. 

Mas a dificuldade existente no relacionamento dessas gerações não se deve apenas a 

acomodação dos servidores da Geração 1 ou pela rotatividade ou falta de comprometimento 

da Geração 2, pois as três décadas que separam essas gerações e que fazem com que tenham 

vivido em contextos bem diferentes, trazem uma série de limitações para a comunicação e 

para a transferência de experiências e conhecimentos entre elas. Essa série de dificuldades no 

relacionamento é retratada abaixo: 

 

[...] tem um corpo envelhecido, desmotivado ne, embora com experiência, com uma 

cultura, e você gostaria de passar essa cultura, essa experiência e até fica muito 

longe ne, são gerações diferentes, pensamentos diferentes, há até uma certa 

dificuldade de diálogo mais intenso ne, eu acho que isso impacta muito 

negativamente, você acabou de ter um exemplo aqui na engenharia, uma quantidade 

grande de servidores com mais de 20 anos, eu diria até com mais de 30, e uma com 

menos de 3 [...] há um impacto negativo, porque é uma cultura, não interessa se ela 

tem muitos pontos negativos, não interessa, ela é uma cultura de uma geração que 

tem a sua importância ne, que pra isso vamo tentar agregar o que é positivo e 

descartar o que é negativo [...] entra uma garotada boa por concurso, no início há 

uma natural rejeição né dos mais antigos né, mas aí os novos vão se impondo, vão 

né pelo seu desempenho né e a coisa vai se acertando. [...] as pessoas acham que por 

tá mais tempo tem, devem ter um, não digo privilégio, mas devem ter uma 

ascendência sobre eles e às vezes nem todos os novos aceitam isso, eles acham que 

são concursados que são iguais a todo mundo, cada um tem um pouco de razão e 

com o tempo essas razões vão sendo entendidas por cada lado né [...] embora eu 

acho que esse esforço, a responsabilidade maior que são dos mais antigos, minha 

opinião pessoal, por ter mais experiência, mais vivência e tem que receber bem os 

novos, seria uma obrigação dele, mas isso é do ser humano né, se sente ameaçado, 

vem gente com uma formação melhor talvez ou mais informação, até porque essa 

geração nova já foram criados numa época de grande informação que os mais 

antigos não chegaram a absorver totalmente [...] (Entrevistado nº 10 – Geração 1) 
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Com a abordagem de Mannheim (1993) e Tomizaki (2010) sobre o fenômeno relativo 

à necessidade de transmissão dos bens culturais acumulados de uma geração para outra e a 

fala do servidor acima é possível identificar os desafios de convivência para as gerações 

analisadas. A falta de uma geração intermediária que facilitasse o movimento de saída dos 

antigos portadores de cultura (Geração 1) e da entrada dos novos portadores de cultura 

(Geração 2) dificulta a transmissão dos bens culturais da Geração 1 para a Geração 2, o que 

impacta significativamente o processo de sucessão geracional na UNIRIO. Um processo que é 

importante para a instituição no sentido de que sejam preservados os conhecimentos que são 

vitais ao seu funcionamento e esquecidos os bens culturais que já não servem à universidade, 

como disse o servidor acima, “agregar o que é positivo e descartar o que é negativo”. 

Além disso, a sucessão geracional passa também pela análise da dimensão de poder, 

como alerta Domingues. Nesse sentido, observa-se também na fala acima que a Geração 1 se 

sente ameaçada pela Geração 2, que entra na universidade com uma nova bagagem cultural. 

Essa geração busca exercer influência sobre a geração posterior, uma “ascendência” como 

citado pelo entrevistado, até mesmo por ocuparem cargos de chefia, mas no geral a Geração 2 

também se impõe, não aceitando uma relação de dominação. 

Devido a esses choques geracionais seria necessário que a universidade tivesse um 

movimento de gestão a fim de apaziguar esses conflitos, facilitar o convívio e estabelecer um 

entendimento maior entre essas gerações. Mas não se observa nenhum movimento de gestão 

nesse sentido, e ao contrário, o discurso de alguns gestores apenas incentiva um afastamento 

entre os servidores destas gerações, como se identifica no relato abaixo: 

 

[...] acho que ficou um pouco difícil foi por conta de alguns discursos "porque o 

pessoal novo chegou agora que vai melhorar", "quando os servidores velhos saírem 

a universidade vai pra frente". Isso é ruim e eu não concordo com esse tipo de 

discurso, eu acho que não é isso, quem tá aí a mais tempo tem muita experiência, 

tem a história dessa universidade, eles precisam ser valorizados, eles têm 

conhecimento sim, então eu não concordo com esse tipo de discurso, mas isso foi 

falado então isso assim, de certa forma, não abalou a relação com a gente, mas eu 

acho que afetou a estima, a autoestima dessas pessoas que estão aqui a bastante 

tempo, porque de certa forma foram desvalorizadas, de certa forma não, de todas as 

formas, foram desvalorizadas. Então isso gerou certo desconforto, mas esse discurso 

não era nosso, de quem tinha chegando agora, foram outras pessoas até mais antigas 

inclusive, pessoas da casa que diziam "vai melhorar quando esse pessoal que tá aqui 

há mais tempo que não quer trabalhar" esse tipo de coisa "esse pessoal vai chegar 

com gás novo" como se a gente fosse mudar a universidade, tudo fosse ficar lindo 

porque chegou gente nova [...] nem todo mundo concordava com esse tipo de 

afirmação, e às vezes não era nem verbalmente assim, já houve, já houve situações 

em que foi falado, mas assim "pega então só os novos pra fazer, porque os novos 

vão fazer direito", "pega só os novos" então foi ruim [...] então pra você ouvir do seu 

chefe que você não serve, é muito ruim, desestimula [...] Não tem um servidor mais 

antigo que participe da Semana de Integração Acadêmica [...] Agora coisas faladas 

eu tenho muitas, mas... não dá, não dá pra falar (risos) "esse lado da mesa são os que 

pensam, os novos, e esse lado não pensa". (Entrevistada nº 24 – Geração 2) 
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Quer dizer, existe uma fetichização do novo, conforme apontado por Nardi (2006), 

que considera o novo sempre melhor, capaz de superar os problemas presentes, sem 

aprofundar a discussão de o quê faz dele melhor e se realmente o é. Nesse sentido, surge um 

discurso dentro da universidade que valoriza os servidores da Geração 2, por se acreditar que 

vão gerar mudanças sem questionar a pertinência dessas mudanças e seu engajamento e 

perspectiva de futuro, que é sair da instituição. Isso em detrimento de toda a história e 

experiência da Geração 1 que passa a representar o que é ultrapassado. 

Após a análise comparativa entre a relação de cada geração com o trabalho, apresenta-

se a seguir um quadro síntese das exposições feitas ao longo do capítulo. 

Categoria Geração 1 Geração 2 

Inserção no mercado 
de trabalho 

1970-1980 2000-2010 

Entrada no serviço 
público 

- Apadrinhamento - Concurso público 

Contexto 

- Ditadura Militar 

- Estagnação econômica com 
sucessivos planos de governo 

- Criação do RJU; 

- Sucateamento das 
universidades públicas; 

- Desvalorização do servidor 
(salarial e moral); 

- Reforma Gerencial 

- Revolução tecnológica; 

- Neoliberalismo 

- Crescimento econômico 
marcado por crises periódicas 

- Mercado competitivo e instável; 

- Gerencialismo 

- Política de concursos regulares 
e investimentos do Governo Lula.  

Código moral 
associado ao 

trabalho 
- Ética do provedor - Ética instrumental 

Influências na 
construção dos 

sentidos do trabalho 

- Pouca influência dos pais 

- Formação baseada em 
valores 

- Experiências negativas com 
os aspectos político-
econômicos da carreira 
pública 

- Consideram que a geração 2 
“não veste a camisa” 

- Maior influência dos pais na 
escolha da carreira e na 
formação dos sentidos do 
trabalho 

- Formação voltada para a 
qualificação e concurso público 

- Preocupação com aspectos 
macro políticos que interferem em 
sua carreira pública 

- Consideram que a Geração 1 é 
acomodada 

Sentidos atribuídos 
ao trabalho 

- Perspectiva econômica 
(sustento da família) 

- Centralidade do trabalho 
(forte dimensão subjetiva) 

- Perspectiva econômica (estética 
do consumo) 

- Centralidade do trabalho 
(dimensão objetiva e material / 
destaque para outras esferas de 
vida) 

Postura diante dos 
atuais sentidos do 

trabalho 
- Negação da aposentadoria 

- Formação continuada 
- Busca de outros concursos 
públicos (remuneração x 
expectativa profissional) 

Quadro 12: Análise Comparativa entre Geração 1 e Geração 2 
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Enquanto políticas de recursos humanos não forem implementadas no sentido de 

valorizar os servidores de ambas as gerações, incentivar a transferência de conhecimentos dos 

profissionais mais experientes para os que a pouco conhecem a dinâmica da Administração 

Pública e superar os conflitos, o serviço público continuará sendo prejudicado, afetando 

sobremaneira os cidadãos que precisam de um Estado atuante. E a imagem do próprio Estado, 

do serviço público e do sujeito imerso nesse contexto, o servidor público, continuará sendo 

maculada, reduzindo o engajamento da subjetividade e inteligência humana, necessário para 

construir uma gestão pública voltada para a qualidade e efetividade dos serviços públicos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo buscou-se analisar a construção dos sentidos do trabalho para 

os servidores públicos durante sua formação histórica em uma perspectiva geracional. Para 

isso, partiu-se do referencial sobre as transformações no mundo do trabalho no decorrer dos 

séculos e na administração pública brasileira, os debates em torno da centralidade do trabalho 

e as diversas correntes teóricas que buscam interpretar a relação do homem com o trabalho, 

bem como da relação desses elementos com as teorias sobre gerações. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar os sentidos do trabalho para servidores 

públicos de diferentes gerações de técnico-administrativos da UNIRIO. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa de campo na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

através da análise de alguns documentos institucionais e da análise de conteúdo de 25 

entrevistas realizadas com técnico-administrativos de diversas unidades organizacionais da 

universidade. 

Com as teorias resgatadas e com a pesquisa de campo realizada conclui-se que os 

sentidos atribuídos ao trabalho pelas duas gerações de servidores públicos analisadas 

apresentam tanto pontos de divergência quanto de convergência. O que é fruto da experiência 

de uma esfera de vida fundamental para o desenvolvimento individual e social, mas que foi 

vivenciada pelos sujeitos em momentos históricos separados por três décadas, o que, 

consequentemente, fez com que passassem por diferentes processos de subjetivação 

relacionados ao trabalho e as demais esferas de vida. 

Para alcançar este resultado foi necessário percorrer alguns objetivos específicos 

importantes para o aprofundamento da temática dentro da instituição escolhida como lócus de 

pesquisa. Nesse sentido, em primeiro lugar buscou-se entender qual era o contexto dessa 

universidade pública, quais são suas características, políticas e objetivos. Com auxílio dos 

documentos pesquisados, identificou-se a vulnerabilidade da instituição a fatores políticos 

externos por tratar-se de universidade pública federal e, portanto, sob o poder do Estado. 

Verificou-se também que a instituição apresenta inúmeros desafios a sua gestão, tendo em 

vista a força de trabalho reduzida, inadequada para dar suporte ao processo de expansão em 

curso, e as deficiências em termos de planejamento e controle. 

Em segundo lugar, buscou-se identificar e analisar as características do trabalho 

desempenhado pelos servidores técnico-administrativos na instituição. Ao passo que se 

verificou que realizam atividades basicamente burocráticas e rotineiras, com limitadas 

possibilidades de autonomia e diversificação. Segundo os entrevistados, o trabalho 



147 

 

 

desempenhado, no geral, não apresenta desafios aos seus executores, limita a criatividade e é 

pouco dinâmico. Além disso, não há diferenciação significativa entre as atividades 

desempenhadas por servidores com cargo de nível médio e de nível superior. Estes não 

possuem atividades mais estratégicas ou de caráter mais decisório. Tais características fazem 

com que os servidores tenham dificuldade de atribuir um sentido positivo ao trabalho 

desempenhado na UNIRIO. 

Em um terceiro momento foi necessário caracterizar as duas gerações de servidores 

identificadas na pesquisa de modo a tornar inteligível o processo histórico diferenciado que 

experenciaram e que as construiu como unidades geracionais distintas. Desse modo foi 

possível compreender que três décadas separam suas vivências como sujeitos históricos.  

A Geração 1, nascida entre as décadas de 1950 e 1960, teve sua entrada no mercado de 

trabalho e suas experiências como servidores marcadas pelos contextos políticos, sociais e 

econômicos que se sucedem a partir das décadas de 1970 e 1980. Portanto, acompanharam a 

transição entre a vibração dos anos dourados do milagre econômico e a frustração 

generalizada durante a década perdida; vivenciaram de perto a repressão e a interferência da 

ditadura militar no meio acadêmico e nas demais esferas de vida dos cidadãos; a estagflação 

da década de 1990, com o aprofundamento das desigualdades sociais, o sucateamento da 

universidade pública e a desvalorização do servidor tanto em termos salariais quanto ao 

ataque a sua moral através da campanha oportunista de Collor; bem como se ressalta a criação 

do RJU para a categoria. Nesse sentido, observa-se que a Geração 1 teve seus processos de 

subjetivação atingidos por influências externas significativas e pode-se mesmo dizer por 

muitos marcos negativos que os frustraram. 

A Geração 2 nascida entre as décadas de 1980 e 1990, teve sua entrada no mercado de 

trabalho e na administração pública marcada pelos contextos das décadas de 2000 e 2010. 

Assim, suas experiências estão relacionadas à revolução tecnológica; ao crescimento 

econômico permeado por crises cíclicas; à hegemonia da ideologia neoliberal, ligada a 

acentuação do individualismo, da competitividade e da instabilidade do mercado; ao 

gerencialismo; e, a revitalização do setor público através dos concursos. Percebe-se que esta 

geração entrou em um momento mais positivo da administração pública e que devido aos 

contextos históricos e momentos de vida diferentes, esta geração apresenta uma relação com o 

trabalho, com a carreira pública e com as perspectivas de futuro absolutamente distintas da 

Geração 1. 

Por último, a fim de atender o objetivo geral da pesquisa, analisou-se todo o contexto 

sociohistórico associado aos processos de subjetivação de cada geração e as experiências 
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relatadas pelos entrevistados. Para, através de análise e interpretação, identificar os sentidos 

atribuídos ao trabalho por cada geração de servidores da instituição escolhida e 

compará-los a fim de verificar se são semelhantes ou divergentes.  

Assim, verificou-se que ambas as gerações de servidores consideram o trabalho como 

tarefas que devem ser realizadas e que envolvem uma finalidade e uma recompensa simbólica 

ou financeira. Na esfera pública, o trabalho assume um papel importante para a sociedade, já 

que se reveste do sentido de serviço ao público. Mas que ao mesmo tempo é desvalorizado 

pela própria sociedade, pelo Estado e pela mídia, devido ao histórico patrimonialista da 

administração pública no Brasil, dominada por relações pessoais, clientelistas e arbitrárias, e 

também influenciados por um discurso neoliberal de que o privado é sempre melhor que o 

público.  

Também atribuem ao trabalho a dimensão de instrumento capaz de desempenhar 

diversas funções necessárias ao bem-estar do sujeito, sendo a função econômica, isto é, de 

obter rendimentos para garantir a sobrevivência, o sustento familiar ou mesmo a 

independência financeira, a finalidade primeira e mais importante. As duas gerações atribuem 

ao trabalho também a função social, por meio do qual é possível estabelecer uma variedade de 

relações interpessoais, a função expressiva, de alcançar a realização pessoal e profissional, 

além da oportunidade de obter reconhecimento e aprendizado, de contribuir com a sociedade 

e sentir-se útil e de organizar o tempo de vida.  

No entanto, apesar da predominância da perspectiva econômica dada ao trabalho para 

ambas, há um sentido diferente para cada geração nessa perspectiva. A Geração 1 tem uma 

perspectiva econômica do trabalho associada ao código moral da ética do provedor, 

prevalecendo a preocupação com a manutenção da família, da provisão de suas necessidades 

básicas. Enquanto a Geração 2 a associa, predominantemente, ao código moral associado a 

ética instrumental, onde prevalece características como o individualismo e a estética do 

consumo, onde o poder de compra é um indicador de sucesso exclusivamente pessoal. 

Além disso, apesar das gerações da pesquisa afirmarem a importância da função 

social, de poderem desenvolver boas relações interpessoais no ambiente de trabalho, pode-se 

perceber pela análise das entrevistas que a Geração 1 atribui maior relevância a essa 

dimensão, sendo essas relações vitais para o desenvolvimento de sua identidade, pois abriga 

um sentido muito forte de pertença ao espaço social da universidade. A força dos laços sociais 

construídos carrega o traço do tempo em que permaneceram na universidade, vivenciando os 

mesmos momentos, enfrentando os mesmos problemas e compartilhando suas alegrias.  
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Já a Geração 2, embora destaque a importância da socialização mediada pelo trabalho, 

não possui a mesma carga emotiva nas relações que desenvolvem na  instituição. Para eles, é 

importante que o ambiente de trabalho seja agradável para que desempenhem suas atividades, 

mas os vínculos são frouxos, não só pelo pouco tempo de vivência desse espaço, mas até pela 

consciência de que são passageiros nessa instituição. Além disso, o conteúdo social do 

trabalho é fraco, pois esta geração atribui maior importância aos laços sociais construídos fora 

da esfera de trabalho. 

A centralidade do trabalho para o desenvolvimento da identidade e do equilíbrio 

psíquico para a Geração 1 é alta, possuindo uma dimensão subjetiva absolutamente relevante. 

Nesse sentido, os servidores da Geração 1 negam a aposentadoria, relacionando-a à doença e 

a morte, e atribuem um sentido de vitalidade ao trabalho. Enquanto que para a Geração 2 a 

centralidade do trabalho é baixa, predominando a dimensão objetiva (tempo dedicado ao 

trabalho) e material (renda) em detrimento da dimensão subjetiva. E buscam manter-se 

qualificados para conquistarem outras oportunidades de trabalho na esfera pública, em um 

cenário de grande concorrência nos concursos públicos, a fim de terem remuneração, 

condições de trabalho e desenvolvimento profissional acima do que encontram atualmente na 

UNIRIO. 

Devido aos diferentes sentidos que atribuem ao trabalho neste momento de suas vidas 

funcionais, há uma grande tensão entre os servidores das duas gerações. Existe uma 

desvalorização dos servidores da Geração 1, a partir da qual não se reconhece sua experiência 

e conhecimentos acumulados. O que é crítico tendo em vista que em futuro próximo essa 

geração não fará mais parte do espaço institucional. E há uma valorização da Geração 2 como 

o novo capaz de resolver os problemas culturais, institucionais e de gestão da universidade, 

apesar de não haver um engajamento subjetivo desses servidores. Além de que em breve são 

grandes as possibilidades de que não estejam mais na UNIRIO. 

Esse cenário não privilegia a transmissão dos conhecimentos e bens culturais de uma 

geração a outra. O que aliada à falta de uma geração intermediária e de uma gestão eficiente 

pra diminuir as distâncias e abrandar os conflitos entre as duas gerações, prejudica 

significativamente o processo de sucessão geracional na UNIRIO, que perde em termos de 

avanço do conhecimento prático sobre o trabalho e de cultura institucional. 

Então, conclui-se também que a sucessão geracional é importante para promover a 

atualização dos conhecimentos necessários à melhoria da instituição e a manutenção de 

conteúdos vitais a sua permanência na sociedade. Mas que quando não se aproveita as 

potencialidades desse processo, incentivando os conflitos e não a cooperação para construção 
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de novos conhecimentos, não só os sujeitos tem sua subjetividade abalada, mas é a própria 

universidade que sofre prejuízos significativos a sua evolução como instituição voltada para o 

bem público. 

Assim, cabe refletir em como buscar a melhoria da eficiência técnica das instituições 

públicas, sem passar pela avaliação da conduta ética e do estado subjetivo em que se 

encontram os servidores em relação ao trabalho. São diversas as reformas administrativas que 

tentaram melhorar a eficiência do setor público e ainda hoje se observa grandes deficiências 

técnicas, gerenciais, políticas e administrativas. Pois enquanto a dimensão ética e humana do 

trabalho não for considerada, não haverá reforma que dê conta de construir uma gestão 

pública voltada para a qualidade e efetividade de serviços públicos, no real sentido de atender 

as necessidades e expectativas do povo brasileiro, marcado por profundas desigualdades 

sociais. 

Tendo em vista que o sentido é mediado pelo outro, é importante que o papel do 

servidor público seja valorizado pela sociedade e que sua conduta esteja de acordo com a 

responsabilidade que pesa sobre suas ações. O servidor público é o ator central de qualquer 

processo de mudança da cultura pública, por isso, faz-se necessário que as políticas de gestão 

de pessoas das instituições públicas se voltem para sua valorização e qualificação, para o 

engajamento de sua subjetividade e inteligência no trabalho, para o seu comprometimento 

ético com os fins públicos e para a transformação de sua imagem perante a sociedade.  

Com as transformações que questionam o trabalho como importante fator para a 

coesão social e desenvolvimento individual e com a ideologia hegemônica que defende a 

redução do papel do Estado, este estudo segue em contramão ao defender a importância do 

trabalho, em seu conceito amplo, para a subjetividade do indivíduo e do trabalho público, 

entendido como serviço ao povo, para o atendimento das necessidades que o mercado não tem 

interesse em suprir, garantindo o bem comum e o desenvolvimento igualitário da nação, fins 

últimos do Estado. Nesses termos, esta pesquisa contribui para a reflexão sobre a importância 

dos sentidos atribuídos ao trabalho pelos servidores públicos para a qualidade e a efetividade 

dos serviços oferecidos e da necessidade de construir e implementar uma política sólida de 

gestão de pessoas, isto é, que tenha sustentabilidade diante da instabilidade das políticas de 

governo, que esteja aliada ao planejamento governamental e que leve em consideração a 

dimensão humana e ética do trabalho dos servidores públicos. 

Como contribuição ao meio acadêmico, esta pesquisa, longe de esgotar as discussões 

sobre a temática dos sentidos do trabalho, busca incitar novas reflexões. Na busca de 

aprofundar o conhecimento sobre o tema e analisando as diversas categorias profissionais 
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observadas na ótica dos sentidos do trabalho, contribui com a análise de um grupo 

profissional ainda pouco estudado, a dos servidores públicos.  

É claro que, em se tratando do Brasil, com dimensões continentais, enormes 

disparidades regionais e profundas desigualdades sociais, qualquer pesquisa social aplicada é 

de difícil generalização. Este não foi o objetivo desta pesquisa, que pelos procedimentos 

metodológicos escolhidos, congruentes com uma postura epistemológica que privilegia uma 

avaliação qualitativa da temática, é muito limitada em termos de sujeitos selecionados para a 

abordagem, da diversificação do lócus de pesquisa e do tempo para sua realização.  

No entanto, seria de grande valor acadêmico e social, que pesquisas futuras possam 

analisar os sentidos do trabalho para o servidor público em realidades diferentes das 

características cosmopolitas da região metropolitana do Rio de Janeiro e das características 

organizacionais da UNIRIO. Neste caso, seria interessante a construção de uma rede de 

pesquisadores de diversas regiões brasileiras, que diferente das pesquisas segmentadas 

realizadas dentro dessa temática, pudesse realizar uma pesquisa de maior amplitude para dar 

conta de analisar a realidade do trabalho dos servidores públicos em diferentes contextos 

econômicos e sociais, e em diferentes tipos de organização. Além disso, os entrevistados da 

Geração 1, em maioria, já podiam se aposentar e não fizeram essa opção, assim é possível que 

os sentidos do trabalho para os que escolheram se aposentar tenha algumas diferenças 

importantes, que poderiam ser abarcadas por outra pesquisa. 

Outros estudos potenciais podem também buscar identificar o perfil dessa nova 

geração de servidores públicos, já que se têm algumas décadas a frente de sua permanência no 

setor público. Assim o conhecimento aprofundado dessa nova geração pode permitir a 

construção de políticas de gestão de pessoas mais coerentes com seus objetivos e 

perspectivas. Além disso, atualmente se questiona o perfil de “concurseiro” dessa nova 

geração de servidores e o governo como um dos atores desse processo busca identificar como 

reduzir esse fenômeno, inclusive, buscando uma maior regulamentação dos concursos 

públicos no sentido de fixar o servidor por mais anos em uma mesma organização. Desta 

forma, estudos que acompanhem e aprofundem o conhecimento sobre este fenômeno e seus 

impactos para o serviço público e para o servidor também podem ser importantes como um 

prosseguimento do atual estudo. 

Por fim, estima-se que a presente pesquisa possa realmente incitar novas reflexões e 

estudos que aprofundem as temáticas sobre os sentidos do trabalho, sobre a importância do 

serviço público e sobre a construção de políticas de gestão de pessoas na administração 

pública brasileira. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Identificação 

 

1.1. Idade 

1.2. Sexo 

1.3. Renda familiar e participação do servidor em sua composição 

 

2. Perspectiva Geracional 

 

2.1. Trajetória de formação (escolar/profissional) (trazer aspectos marcantes – frustração, 

conquista, marco da trajetória) 

2.2. Formação e nível de instrução dos pais 

2.3. Qual a referência/mensagem de trabalho recebida dos pais? 

2.4. Qual a referência/mensagem de trabalho recebida durante a formação? 

2.5. Experiência da entrada dos novos servidores (visões e impressões) e relação atual entre as 

gerações 

 

3. Visão do Trabalho 

3.1. Conceito de trabalho 

3.2. Conceito de servidor público 

3.3. Visão da sociedade sobre o servidor público 

3.4. Características do trabalho atual – grau de controle do servidor sobre o trabalho  

3.5. Visão do servidor quanto à influência dos aspectos sociais, políticos e econômicos no seu 

trabalho / Exemplificar 

3.6. Centralidade do trabalho – o quanto que o trabalho ocupa a vida do servidor em relação a 

esferas como família, lazer, religião etc. 

3.7. Motivações para o trabalho – Por que trabalhar? 

3.8. Aspectos importantes no trabalho – atividades / organização / relações interpessoais 

3.9. Expectativas para o trabalho no futuro 
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APÊNDICE 2 – DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE COM 

RESULTADOS INICIAIS APRESENTADOS AOS ENTREVISTADOS 

 

GERAÇÃO 1 – 12 entrevistados 

 

1. Caracterização dos entrevistados 

Identificação da média de idade e do tempo de serviço dos servidores de uma geração, 

o padrão de escolaridade e o quanto são responsáveis pela composição da renda familiar. 

 

Os servidores da Geração 1 são caracterizados por terem nascido entre as décadas de 

1950 e 1960, possuindo uma média de idade de 55 anos. Além disso, eles possuem longos 

anos de experiência em instituições públicas com uma média de tempo de serviço público de 

32 anos, sendo a maior parte deles cumpridos na UNIRIO. Em decorrência dessa elevada 

média de tempo de serviço, esses servidores se encontram bem próximos da aposentadoria, 7 

deles inclusive já recebendo o abono permanência, isto é, já possuem todas as condições para 

aposentadoria. Dos sujeitos de pesquisa selecionados, há quem receba o abono a um ano até 

quem já o receba há 14 anos. Também devido à experiência adquirida a maioria dos 

servidores desta seleção (8 servidores) ocupam algum cargo DAS ou FG na instituição. 

O perfil desta seleção de sujeitos se configura pela maior presença de cargos de nível 

médio (9 servidores), e em relação a escolaridade metade dos servidores possuem ensino 

superior. 

Já em relação a composição da renda familiar, evidencia-se que a renda destes 

servidores é fundamental para suas famílias tendo em vista que para metade dos servidores a 

renda proveniente da UNIRIO é a única fonte de provimento da família e para outros 3 

servidores esta é a fonte de provimento principal. 

 

2. Influências na construção dos sentidos do trabalho 

Identificação das externalidades que influenciaram a construção dos sentidos do 

trabalho para os servidores de cada geração 

 

2.1. Influência dos pais 

 

Os pais desta geração possuíam uma baixa escolaridade e no geral as mães se 

dedicavam ao lar e não trabalhavam, ou então, trabalhavam em casa, como costureiras por 
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exemplo. A mãe era responsável pela educação dos filhos e a figura paterna era mais distante 

e rígida, já que a sua função era de provedor. Dessa forma, há uma maior dificuldade para esta 

geração de associar sua construção dos sentidos do trabalho às referências dos pais. 

Provavelmente por causa dessa dificuldade de transmitir referências em termos de trabalho, 

que o principal ensinamento passado tenham sido os valores, relatados por metade dos 

entrevistados. Honestidade, humildade, responsabilidade e comprometimento são alguns dos 

valores lembrados pelos entrevistados como referências passadas pelos pais. Além disso, 

apesar da baixa escolaridade, os pais incentivavam esta geração a estudar e a valorizar o 

trabalho, no caso das mulheres, principalmente para “não depender do marido”. 

 

2.2. Influência da formação 

 

Umas das características da Geração 1 é que no período de entrada desses servidores 

no serviço público seus vínculos eram regulados pela CLT e que a entrada dos servidores não 

se dava por concurso, eram realizados diversos tipos de processo seletivo e a maioria dos 

servidores conseguia uma colocação através de indicação de familiares e pessoas que já 

trabalhavam na universidade.  

Devido ao RJU ter sido implementado em 1990, muitos servidores conseguiam ter 

promoções na carreira através de procedimentos similares a concursos internos, assim 

auxiliares podiam ser promovidos a assistentes e assistentes a cargos de nível superior. Esse 

tipo de promoção ocorreu com pelo menos 6 dos servidores entrevistados. 

Um dos aspectos que os servidores relatam como um marco negativo da trajetória de 

formação desta geração foram as sucessivas perdas salariais da carreira, como o congelamento 

dos salários, a perda dos ganhos referentes à insalubridade e a um valor de 26% que estes 

servidores recebiam anos atrás, e inclusive, a perda do direito ao FGTS com o regime 

estatutário. 

Os servidores também destacam como referências de trabalho adquiridas com a 

formação os valores, como disciplina, honestidade, respeito e responsabilidade, os 

aprendizados, a busca por melhorias na carreira e a ajuda aos colegas de trabalho. 

Há também os servidores que não identificam nenhuma influencia da formação para 

construção das suas referências em relação ao trabalho. 
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2.3. Influência dos aspectos sociais, políticos e econômicos 

 

A maioria dos entrevistados (7) considera que os aspectos políticos são os que mais 

interferem no trabalho, estes servidores se referem principalmente aos aspectos da política 

interna da universidade, que configura, por exemplo, os critérios para ocupação dos cargos, no 

que se evidencia a preferência por professores, e também o fato de que muitas vezes esses 

aspectos políticos acabam por interferir nos processos de trabalho. 

Interessante notar que uma parcela significativa desses servidores (4) considera que 

nenhum desses aspectos influencia ou afeta o seu trabalho, que ele vai ser desenvolvido da 

mesma forma independente dessas variáveis. No entanto estes servidores ao falarem de suas 

trajetórias de formação afirmam que um marco negativo destas foi a desvalorização salarial 

que suas carreiras sofreram pelos sucessivos planos de governo e por algumas perdas 

financeiras específicas, como a insalubridade. Esse tom de insatisfação denota que estes 

aspectos políticos e econômicos da vida funcional dos servidores impactam ao menos a 

subjetividade desses trabalhadores. 

A influência dos aspectos econômicos e sociais assume menor relevância no discurso 

desses servidores, sendo referenciada quando se trata das diferenças dos valores entre as FGs 

e os CDs, das alterações no orçamento que podem influenciar a demanda de trabalho e do 

impacto das relações e emoções no ambiente de trabalho. 

 

2.4. Influência da vivência com servidores de outra geração 

 

Os servidores da Geração 1 consideram que de modo geral existe um bom 

relacionamento com os servidores da Geração 2, inclusive apresentam a experiência da 

entrada dos novos servidores como uma oportunidade para troca de experiências e 

conhecimento, além de afirmarem ter sido necessária sua vinda pois devido a grande demanda 

de trabalho existente para dar conta do processo de expansão da universidade ele são uma 

ajuda para o trabalho. 

No entanto, muitos consideram que há também um choque de gerações, pois os novos 

servidores chegam com novas ideias e visões e os servidores da Geração 1 em muitas 

situações criam resistência às mudanças sugeridas. Os servidores da Geração 1 também 

consideram que os novos servidores não “vestem a camisa” como os antigos servidores, 

existindo uma rotatividade muito grande, até mesmo pela diferença salarial entre os órgãos 

dos diferentes Poderes. 
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3. Sentidos atribuídos ao Trabalho 

A partir de todas as externalidades que influenciam a subjetividade do servidor 

identificar quais os atuais sentidos atribuídos ao trabalho 

 

5.1. Conceito de trabalho 

O que o trabalho significa para esses servidores. 

 

Os servidores de modo geral veem o trabalho como forma de alcançar outras coisas, 

como a sobrevivência ou independência financeira (função econômica), como fonte de 

reconhecimento social ou de relacionamentos interpessoais (função social) ou para ocupar ou 

organizar o tempo de vida. 

Os servidores também conceituam com frequência o trabalho como simples execução 

de tarefas ou atividades. Alguns servidores também falam que sentem prazer ou gostam de 

trabalhar, que é uma forma se se sentirem úteis e produtivos. 

 

5.2. Conceito de servidor público 

Considerando que o trabalho dos servidores possui o contexto específico do serviço 

público, identificar o que significa para eles serem servidores públicos, significado que é 

mediado e construído inclusive pela visão da sociedade sobre os próprios servidores. 

 

Os servidores conceituam o serviço público como trabalho voltado para servir ao 

público/povo/população/Estado, dessa forma mostram consciência do seu papel social, 

afirmando ter o mesmo grau de comprometimento e responsabilidade de um trabalho na 

iniciativa privada. Alguns inclusive dizem ter orgulho de serem servidores públicos, mas se 

sentem desvalorizados, principalmente pelo Estado, que por falta de interesse político permite 

que seus salários sejam rebaixados e suas condições de trabalho degradadas. 

Os servidores relatam que são também desvalorizados pela sociedade, que tem uma 

visão negativa do servidor público, de que estes não trabalham, ganham muito e tem uma 

série de regalias, chegando a compará-los a corruptos. Os servidores não concordam com essa 

visão dessa sociedade, afirmando que poucos servidores que tem uma conduta inadequada, 

mancham a imagem de uma maioria que trabalha sério. E que inclusive a mídia é peça chave 

nesse contexto pois ela influencia a sociedade para continuar tendo essa visão negativa do 

servidor público, não apresentando os avanços pelos quais passou a administração pública no 

Brasil. Os servidores acreditam que vai demorar para essa imagem desaparecer do imaginário 



162 

 

 

social até pela influencia da mídia, e isso deixa alguns servidores profundamente chateados e 

como sentimento de desvalorização. 

 

3.3. Centralidade do trabalho  

O quanto que o trabalho ocupa a vida do servidor e é importante em relação a outras 

esferas de vida. 

 

O trabalho se apresenta como elemento muito importante na dinâmica de vida desses 

servidores, pois ocupa muito tempo de suas vidas e em comparação a outras esferas de vida 

fica apenas atrás da família em termos de importância. O trabalho entra como um elemento 

tão importante, pois é visto como fonte para atender a outras necessidades, como de sustento 

ou para alcançar coisas para a própria família, como qualidade de vida. Muitos servidores 

dizem também que buscam equilibrar o tempo entre as esferas de vida, principalmente entre 

família e trabalho. 

 

3.4.  Aspectos importantes no trabalho 

O que para os servidores é importante em uma situação de trabalho 

 

Os servidores relatam que os fatores mais importantes em uma situação de trabalho 

são os valores, como honestidade, comprometimento, respeito, responsabilidade e respeito a 

hierarquia, ter um bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho e ter condições 

adequadas de trabalho, o que inclui salário e infraestrutura. 

 

4. Consequências dos sentidos do trabalho 

A partir dos sentidos atribuídos ao trabalho, o que isso afeta a relação do servidor com 

o trabalho e suas perspectivas para o futuro. 

 

4.1. Motivações para o trabalho – Por que trabalhar? 

 

A maioria dos entrevistados (8) afirma que trabalha atualmente porque gosta, é 

gratificante, é uma forma de ter prazer e realização pessoal. Considerando o fato que a 

maioria dos entrevistados poderia já ter se aposentado, um dos motivos do trabalho é também 

uma recusa em aceitar a aposentadoria no atual momento de vida, alguns servidores dão uma 
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conotação negativa para a aposentadoria, associando essa etapa da vida funcional a aspectos 

como doença e morte.  

Outra parcela relevante dos servidores (5) afirma que trabalha por necessidade, pois 

precisa sustentar a família, lembrando que estes servidores são os principais provedores de 

suas famílias. 

 

4.2. Expectativas para o trabalho no futuro 

Considerando até essa negação da aposentadoria em um primeiro momento, mas que 

este é um evento próximo, os servidores colocam como expectativa para o trabalho no futuro 

fazer algum curso através do programa de incentivo à qualificação, de acordo com a 

escolaridade de cada servidor, a fim de alcançar uma melhoria financeira até mesmo para 

obterem uma melhor situação econômica no momento da aposentadoria. E mesmo após a 

aposentadoria pretendem se manter ativos, pois consideram que “ficar parados” é nocivo à 

saúde. 

 

GERAÇÃO 2 – 13 entrevistados 

 

1. Caracterização dos entrevistados 

Identificação da média de idade e do tempo de serviço dos servidores de uma geração, 

o padrão de escolaridade e o quanto são responsáveis pela composição da renda familiar. 

 

Os servidores da Geração 2 são caracterizados por terem nascido entre as décadas de 

1980 e 1990, tendo vivenciado um contexto social, político, econômico e tecnológico bem 

diferentes da Geração 1, tendo em vista as 3 décadas que lhes separam. Os servidores desta 

geração são jovens, com uma média de idade de 27 anos. A maioria (11) está em seu primeiro 

emprego público, estando todos com até 3 anos na instituição e em estágio probatório, um dos 

critérios para a seleção desses entrevistados. E apesar da composição da seleção ser formada 

por 6 servidores de cargos de nível médio e 7 de nível superior, 9 servidores já possuem o 

ensino superior completo e outros 3 estão cursando alguma graduação, configurando um 

corpo funcional que, apesar de novo, apresenta elevada qualificação; inclusive dos 7 

servidores com cargo de nível superior 6 possuem especialização. 

Já com relação à composição da renda familiar, percebe-se que no geral os servidores 

desta geração tem uma função complementar, sendo em sua maioria provedores parciais de 

suas famílias. 
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2. Influências na construção dos sentidos do trabalho 

Identificação das externalidades que influenciaram a construção dos sentidos do 

trabalho para os servidores de cada geração 

 

2.1. Influência dos pais 

 

Os pais desta geração têm um nível de escolaridade alto, tendo a maioria o nível 

superior, bem como a maioria das mães trabalha e participa do orçamento doméstico. Então se 

percebe uma grande influência dos pais na formação dos filhos, por exemplo, dos 13 

entrevistados, 7 possuem uma escolha profissional igual ou próxima a de um dos pais. É 

interessante notar também que, provavelmente pela vivência que os pais desta geração 

passaram durante a década de 1980 e 1990, houve um grande incentivo para que seus filhos 

seguissem a carreira pública devido à instabilidade dos vínculos no mercado privado.  

Os servidores também relatam como referências de trabalho passadas pelos pais os 

valores, como a importância do trabalho, honestidade, busca da excelência e 

comprometimento e também a importância de fazer o que gosta. 

E há também os servidores (3) que relataram que os pais não influenciaram ou 

influenciaram negativamente a sua formação voltada para o trabalho. 

 

2.2. Influência da formação 

 

Os servidores da Geração 2 em sua maioria (8) já possuíam como objetivo profissional 

o foco em passar em concurso público, principalmente considerando os profissionais de 

cargos de nível médio, e outros (5) não tinham um interesse inicial em se tornarem servidores 

públicos, mas devido a experiência vivenciada na iniciativa privada, caracterizada por uma 

desvalorização do trabalhador, pela precarização dos vínculos de trabalho, pela pressão e 

estresse provocados aos trabalhadores, pela competitividade e no geral em uma redução da 

qualidade de vida, decidiram se dedicar também aos concursos públicos. 

Esses servidores citam diversas referências que contribuíram para sua construção dos 

sentidos do trabalho, como experiências de trabalhos ou estágios na iniciativa privada e 

mesmo em outros órgãos públicos, que permitiram que os servidores adquirissem uma gama 

de aprendizado significativa. Essas referências retratam os discursos e exigências do mercado 

para o profissional da atualidade, como valorizar o trabalho e a produtividade, espelhar-se nos 

modelos de liderança, ser dinâmico, buscar o máximo de aprendizado e especialização. 
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Outros aspectos citados pelos servidores foram os valores adquiridos na formação, 

como honestidade, ética e disciplina, e a influência de amigos bem sucedidos em concursos 

públicos que os incentivaram a estudar para concurso também. 

Já em relação à própria UNIRIO destaca-se um subaproveitamento dos profissionais 

de nível superior, que por situações diversas são impedidos de desenvolver todo seu potencial 

profissional, e no caso principalmente dos profissionais de nível médio, evidencia-se uma 

falta de alinhamento entre as experiências e expectativas do servidor e sua lotação, devido à 

falta de uma atuação mais ativa do DRH para realizar entrevistas, levantamento de perfil ou 

outros mecanismos que reduzissem às insatisfações em relação às atividades desenvolvidas. 

 

2.3. Influência dos aspectos sociais, políticos e econômicos 

 

A maioria dos servidores (12) considera que os aspectos políticos interferem no 

trabalho e citam tanto aspectos da macro política do país, como a política de concursos do 

governo, a diferença salarial entre os Poderes e as inúmeras demandas que fomentaram a 

greve dos servidores das universidades federais neste ano, bem como aspectos da política 

interna, como os critérios para definição dos cargos na universidade e as interferências 

políticas que retardam ou atrapalham os processos de trabalho. 

Os aspectos econômicos citados pelos servidores (6) no geral também estão 

relacionados a questões políticas, como a falta de investimento em educação, as questões 

salarias referentes aos servidores públicos e a demanda de trabalho que é impactada pela 

destinação do orçamento. 

Já um menor número de servidores (4) citou a influência dos aspectos sociais no 

trabalho, como a interferência dos relacionamentos no ambiente de trabalho, a desigualdade 

de acesso às oportunidades oferecidas pelos concursos, a corrupção na universidade que 

denigre a imagem do servidor público e a desvalorização do papel da universidade pela 

própria sociedade. 

E apenas dois servidores falaram que procuram evitar que tais aspectos afetem os seus 

processos de trabalho. 

 

2.4. Influência da vivência com servidores de outra geração 

 

Os servidores da Geração 2 relatam que existem um bom relacionamento com os 

servidores da Geração 1 no que cabe a questão pessoal, mas que há sérias dificuldades no 
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relacionamento profissional. Isso ocorre, pois apesar dos novos servidores serem considerados 

uma ajuda para o trabalho pelos antigos servidores, estes são resistentes às mudanças e 

inovações propostas por aqueles. Os novos servidores os consideram inclusive 

demasiadamente acomodados o que acaba por gerar tensões, um choque entre as gerações. 

Este cenário se agrava, pois existe uma dificuldade na transmissão de experiências e 

conhecimentos entre essas duas gerações por falta de uma geração intermediária que facilite 

essa transição. Outros aspectos que dificultam essa relação são a rotatividade dos servidores 

desta nova geração, principalmente devido à diferença de remuneração entre os poderes e 

também por uma ineficiência da instituição em enquadrar ou aproveitar seus profissionais que 

gera insatisfação, e o choque entre o público e o privado para os servidores que tem essa 

experiência anterior. Tais servidores quando chegaram à UNIRIO se depararam com uma 

falta de organização, de planejamento e de controle e com um ritmo de trabalho muito 

diferenciados, que os fez ter uma dificuldade de adaptação ao serviço público. 

 

3. Sentidos atribuídos ao Trabalho 

A partir de todas as externalidades que influenciam a subjetividade do servidor 

identificar quais os atuais sentidos atribuídos ao trabalho 

 

3.1. Conceito de trabalho 

O que o trabalho significa para esses servidores. 

 

Parcela significativa dos servidores (7) conceitua o trabalho como simples execução 

de tarefas ou atividades, ainda que cada um adjetive com um ou outro aspecto diferente. 

Alguns servidores (5) também relatam que o trabalho lhes dá a dimensão de realização 

pessoal, isto é de prazer, de aprendizado, de um sentimento de utilidade. E outros (4) referem-

se ao trabalho pela sua função financeira de prover o sustento. 

Importante também destacar os servidores (5) que consideram o caráter dialético do 

trabalho, isto é, reconhecem que o trabalho pode ter diferentes dimensões dependendo do 

contexto em que é realizado, podendo, por exemplo, ser motivo de prazer, felicidade e 

realização, ou ainda, em outros momentos, ser razão de sofrimento, depressão e tristeza. 
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3.2. Conceito de servidor público 

Considerando que o trabalho dos servidores possui o contexto específico do serviço 

público, identificar o que significa para eles serem servidores públicos, significado que é 

mediado e construído inclusive pela visão da sociedade sobre os próprios servidores. 

Os servidores no geral (7) conceituam servidor público como aquele que servem à 

sociedade, ao cidadão, à população, o que mostra que reconhecem seu papel social. Em menor 

número (3), alguns servidores destacam que este é um trabalho como qualquer outro, com 

igual seriedade, comprometimento e responsabilidade.  

Para alguns servidores (4), ser servidor público também está diretamente ligado à 

estabilidade, em contraposição à instabilidade da iniciativa privada. Dessa forma, eles se 

referem à segurança do vínculo que possuem com a administração federal e não a uma 

suposta acomodação como muitas vezes é disseminado, inclusive pela mídia. 

Um número reduzido de servidores (2) cita que se decepcionaram com o serviço 

público pelo fato já explicitado acima quanto ao subaproveitamento profissional. 

Os entrevistados relatam que a sociedade tem uma visão negativa dos servidores 

públicos, considerando que tais servidores ganham muito, trabalham pouco, são acomodados 

e utilizam inadequadamente os recursos públicos. A maioria dos servidores (7) não concorda 

com essa visão da sociedade, pois avalia este tipo de imagem como ultrapassada, já que os 

problemas do serviço público são decorrentes, segundo eles, do sistema burocrático que é 

lento e não das pessoas, e que quando se tratam de pessoas, é apenas uma minoria com 

comportamento inadequado que faz com que um rótulo se estenda a uma maioria que trabalha 

com seriedade. 

Alguns servidores (4) consideram que esta visão negativa da sociedade foi gerada por 

causa dos comportamentos e atitudes dos servidores antigos, como, por exemplo, a 

acomodação. 

De qualquer forma, alguns servidores (5) também acreditam que há um processo lento 

de mudança dessa visão acontecendo, inclusive pela realização dos concursos e pela entrada 

de mais servidores no serviço público. 

 

3.3. Centralidade do trabalho  

O quanto que o trabalho ocupa a vida do servidor e é importante em relação a outras 

esferas de vida. 
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Os servidores desta geração consideram que o trabalho ocupa muito tempo em relação 

a horas do dia, principalmente se considerar o tempo de deslocamento ao trabalho, e que tem 

uma importância material significativa por permitir conseguir coisas para si e para família, 

inclusive coisas que podem compor o que consideram por qualidade de vida. Mas para tais 

servidores o trabalho não é uma das esferas mais importantes da vida. Para metade dos 

servidores o trabalho não é nem mesmo a 2ª esfera de vida mais importante, estando atrás de 

família, vida social, amigos, estudo, saúde, entre outros, dependendo do contexto de vida de 

cada entrevistado. 

Um aspecto interessante a ser destacado é que o estudo também é considerado por 

estes servidores como uma esfera de vida importante, às vezes mais importante que o 

trabalho.  

 

3.4. Aspectos importantes no trabalho 

O que para os servidores é importante em uma situação de trabalho 

 

O aspecto mais importante para os servidores, citado por 6 deles é a existência de um 

bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Os servidores (5) também 

consideram importante a condição de trabalho, o que comporta além do bom relacionamento, 

uma remuneração e infraestrutura adequadas.  

Além disso, os servidores (5) citaram a importância dos valores e princípios no 

trabalho, como, responsabilidade, ética, respeito, legalidade e meritocracia, bem como alguns 

(3) se referiram a importância do trabalho em equipe. 

 

4. Consequências dos sentidos do trabalho 

A partir dos sentidos atribuídos ao trabalho, o que isso afeta a relação do servidor com 

o trabalho e suas perspectivas para o futuro. 

 

4.1. Motivações para o trabalho – Por que trabalhar? 

 

Todos os servidores falaram que trabalham pela função financeira do trabalho, isto é, 

pela necessidade de se sustentar ou de obter independência financeira. No entanto, não 

trabalham apenas por isso, alguns servidores trabalham por realização pessoal, isto é, porque 

gostam, sentem prazer, autoestima ou se sentem úteis para a sociedade. 
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Outros (4) dizem que trabalham por que é uma oportunidade de obter aprendizado, 

outros (2) ainda para ocupar o tempo e assim ter um equilíbrio psíquico e outros (2) ainda, 

pois consideram necessário contribuir de alguma forma, dar um retorno para a sociedade. 

 

4.2. Expectativas para o trabalho no futuro 

 

Dos 13 entrevistados, 11 afirmam que vão continuar estudando dependendo do nível 

de estudo que já possuem. 9 servidores pretendem fazer outros concursos e caso passem sair 

da UNIRIO. 3 deles pretendem seguir a carreira acadêmica, buscando conciliar com a carreira 

administrativa caso seja possível. E apenas 4 servidores se referiram a expectativas de 

melhorias no trabalho na UNIRIO, como melhorias nos processos e em sua celeridade. 


