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Resumo 

O objetivo central desta pesquisa foi investigar como técnicos de enfermagem em 

situação presumida de risco psicossocial fazem a gestão dos aspectos internos, 

concernentes a sua subjetividade, bem como dos recursos externos disponíveis no 

exercício de sua atividade de trabalho. Os trabalhadores vêm sendo cada vez mais 

confrontados com situações em que o nível de exigências em relação à atividade de 

trabalho aumenta, enquanto os recursos individuais e coletivos disponíveis para 

enfrentá-las diminuem. Em sua definição clássica, os riscos psicossociais constituem 

um conjunto de aspectos que atingem os trabalhadores e que usualmente estão 

relacionados à ocorrência de estresse, assédio moral ou sexual e outras formas de 

violência, conducentes a manifestações diversas de sofrimento subjetivo como 

adoecimento, depressão e até suicídio. Esse trabalho, por sua vez, se alinha a uma 

perspectiva contra-hegemônica de risco psicossocial entendendo que o mesmo não pode 

se restringir apenas à consideração de fatores estressores externos, mas deve 

necessariamente levar em conta a gestão de tais estressores pelo próprio indivíduo 

envolvido. A proposta é investigar qual a margem que os trabalhadores em situação 

coletiva de risco psicossocial possuem para efetivamente realizarem um trabalho que 

eles próprios avaliem como bem feito, além de desenvolverem tal prática.  A pesquisa 

aqui descrita combinou abordagens metodológicas quantitativas e qualitativas, de forma 

não-sequencial, abrangendo dois estudos em interlocução: 1. Um primeiro estudo de 

levantamento epidemiológico do tipo survey a partir do questionário JCQ (Job Content 

Questionnaire)-KARASEK-BRASIL e de uma Ficha Sócio-Demográfica e Funcional, 

com uma amostra representativa da população de referência. 2. Um segundo estudo que 

consistiu na abordagem clínica à atividade de trabalho de dois técnicos de enfermagem, 

através da instrução ao sósia. A integração das análises dos dois estudos permitiu 

constatar que a ocupação profissional em questão não pode efetivamente ser 

caracterizada como submetida, coletivamente, a contexto de risco piscossocial, o que 

mobiliza formas de maior ou menor efetividade para a gestão individual dessas 

situações. Os dados obtidos no primeiro estudo não confirmam que o gênero 

profissional pesquisado pode ser considerado como em situação de risco psicossocial. 

Entretanto, a amostra apresenta uma polarização internas demonstrada pela existência 

de dois grupos caracterizados por níveis diferentes de estresse relacionado ao trabalho. 

O nível de estresse coletivo evidenciado pelo instrumento não parece muito diferente do 

que seria obtido de uma amostra ampla de ocupações profissionais, mas isso precisaria 

passar por uma verificação empírica. Os dados do segundo estudo, por outro lado, 

mostram que o poder de agir em atividade profissional demanda a consideração tanto de 

aspectos externos, quanto de aspectos relacionados à forma do indivíduo lidar com 

aqueles aspectos. Tais dados dão suporte, portanto, a uma perspectiva de concepção do 

risco psicossocial que ultrapassa a abordagem higienista de limitação de tal risco à 

externalidade de fatores vinculados à organização do trabalho. 

Palavras-Chave: Riscos psicossociais no trabalho; gestão do poder de agir profissional; 

atividade laboral de técnicos de enfermagem; clínica da atividade. 
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Abstract 

The central objective of this research was to investigate how nursing technicians in 

presumed situation of psychosocial risk make the management of internal aspects 

concerning their subjectivity, as well as the available external resources in the exercise 

of their professional activity. The workers have been increasingly confronted with 

situations where the level of demand regarding work activity increases, while the 

individual and collective resources available to address them decrease. In its classic 

definition, psychosocial risks are a number of aspects that affect workers and are usually 

related to the occurrence of stress, psychological or sexual harassment and other forms 

of violence, leading to several manifestations of subjective distress as illness, depression 

and even suicide. This work, in turn, is aligned to a counter-hegemonic perspective of 

psychosocial risk understanding that the risk can not be restricted to consideration of 

external stress factors, but must necessarily take into account the management of such 

stressors by the individual involved. The proposal is to investigate what margin that 

workers in psychosocial risk collective situation have to effectively perform a job that 

they themselves assess how well done, in addition to developing the practice. The 

research described herein combined quantitative and qualitative methodological 

approaches, non-sequential manner, including two studies in dialogue: 1. A first 

epidemiological study that investigates the survey type from the JCQ questionnaire (Job 

Content Questionnaire)-KARASEK-BRAZIL and one Socio-Demographic and 

functional Sheet, with a representative sample of the reference population. 2. A second 

study was the clinical approach to the work activity of two nursing technicians, through 

instruction to double. The integration of the analysis of the two studies it was 

established that the occupation in question can effectively be characterized as submitted 

collectively the context of psychosocial risk, which mobilizes forms of greater or lesser 

effectiveness for individual management of those situations. Data from the first study 

did not confirm that the professional researched gender can be considered in risk 

situation. However, the sample has an internal bias demonstrated by the existence of 

two groups characterized by different levels of work-related stress. The level of 

collective stress evidenced by the instrument does not seem very different from what 

would be obtained from a large sample of occupation, but this would need to go through 

an empirical verification. The data from the second study, moreover, show that the 

power to act on demand occupation consideration both external aspects, the aspects 

related to the shape of the individual deal with those aspects. These data support, so a 

design perspective of psychosocial risk that exceeds the hygienist approach of limiting 

this risk to external factors related to work organization. 

Key-words: Psycho-social risks at work; gestion of the power of acting at work; labour 

activity among nurses; clinic of activity.   
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1. Introdução 

Tripalium, trabicula, termos latinos associados à tortura, estão na origem da palavra 

trabalho. Mas trabalho deve ser necessariamente associado ao sofrimento? 

Borges e Yamamoto (2004) 

 

 Este estudo versa acerca da problemática geral da saúde e do desenvolvimento 

dos trabalhadores submetidos a riscos ocupacionais, destacadamente os riscos 

psicossociais, em sua realidade de trabalho. Bendassolli e Soboll (cap. 1, 2011) e mais 

recentemente Clot & Gollac (2014) apontam que os trabalhadores estão cada vez mais 

imersos em uma condição de mal-estar relacionado ao trabalho, pois vem sendo mais 

confrontados com vivências que abalam as suas possibilidades de ação e seu 

enfrentamento aos desafios colocados no cotidiano de trabalho – situações em que o 

nível de exigências aumenta, enquanto os recursos individuais e coletivos disponíveis 

para atendê-las diminuem.  

  A proposta da presente pesquisa foi ultrapassar a perspectiva dominante de risco 

enquanto conjunto de aspectos ameaçadores externos, e investigar quais as 

possibilidades que dispõem os trabalhadores para efetivar ajustes para ampliar sua 

prática profissional e preservar sua saúde em sentido amplo. Partimos da premissa de 

que o trabalho é um operador de desenvolvimento e saúde física e mental (Clot, 2010a), 

e o desgaste físico e/ou psíquico precisa ser compreendido não somente através do que o 

trabalhador realiza, mas, especialmente, pelo que ele não realiza, gostaria de evitar ou 

de fazer de outra forma (Osorio, 2010). Subjaz a esta proposta a discussão sobre a 

relação entre trabalho e subjetividade e a função da atividade de trabalho na constituição 

desta. 
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  Mergulhando nesta problemática, elegemos como enredo específico em 

consideração a investigação da atividade de trabalho dos técnicos de enfermagem. Esses 

profissionais possuem o ofício marcado pela condição de exposição a situações 

consideradas tradicionalmente como geradoras de riscos psicossociais em seu espaço de 

trabalho, tais como a sobrecarga de trabalho, o trabalho noturno ou em turnos, dentre 

outros (Osorio, 2002; Medeiros, Souza, Macedo & Silva, 2005; Carlotto, 2011; 

Fernandes, Iglesias & Avellar, 2011; Paparelli, Sato, & Oliveira, 2011; Assunção & 

Brito, 2011). 

A atividade de trabalho dos técnicos de enfermagem é aqui considerada como 

representativa de um conjunto de ocupações laborais que comportam, em seu dia-a-dia, 

a convivência com agentes estressores classicamente considerados como tais pelas 

perspectivas hegemônicas de riscos ocupacionais, como é o caso de horários de trabalho 

fora do padrão usual dos demais trabalhadores, e convívio com situações 

emocionalmente mobilizadoras, como adoecimento e morte, inclusive de crianças. 

Buscamos aqui contribuir para a descrição das situações de risco psicossocial desta 

categoria profissional, partindo do pressuposto que este risco não poderia se 

circunscrever à delimitação de fenômenos externos ao técnico de enfermagem. O 

conceito de “situação de risco psicossocial” aqui mobilizado não se restringe à 

indicação de estressores externos, mas à descrição de contextos complexos 

comportando fatores clássicos de risco e estratégias individuais e coletivas de gestão 

e/ou enfrentamento. 

 Sob este olhar, aspiramos compreender como esses profissionais processam suas 

experiências de trabalho de forma a acessar e/ou desenvolver – a partir da confluência 

da elaboração sobre a própria experiência como trabalhador e de um repertório histórico 

e cultural oferecido pelo coletivo laboral de referência – estratégias para o 
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enfrentamento e manejo da sua realidade de trabalho, em função de uma busca ativa por 

saúde. Com isso, o objetivo central aqui aludido voltou-se à investigação de como 

técnicos de enfermagem do município de Natal, Rio Grande do Norte (Brasil), em 

situação presumida de risco psicossocial, manejam seus recursos internos e externos no 

exercício de sua atividade de trabalho, de forma inclusive a propiciar que os indivíduos 

participantes da pesquisa ampliem seus recursos para a ação.  

  Assim posto, temos nos operadores teóricos propostos pela Clínica da Atividade 

(Clot, 2010a, 2010b) o quadro de referência básico para o recorte de situações de análise 

e diretrizes metodológicas. Tal vertente teórica representa um esforço de transposição 

francófono para a Psicologia do Trabalho do referencial desenvolvido pela abordagem 

histórico-cultural preconizada pelos então soviéticos Vigotski, Leontiev e Luria 

(Vigotski, 2001; Vygotsky, 1996; 1991), combinado com as contribuições do círculo 

Bakhtin (Bakhtin, 1988) e as formulações de Georges Canguillhem acerca dos conceitos 

de saúde, doença e desenvolvimento (Canguillhem, 1984). 

 Esta iniciativa de pesquisa vem ao encontro de outras ações no contexto da 

psicologia do trabalho brasileira que têm seu embasamento teórico na Clínica da 

Atividade, e desenvolvem a discussão sobre questões relacionadas à saúde e ao 

sofrimento no trabalho (Lima, 2007; Lima da Silva, 2011; Oliveira, 2011; Osório da 

Silva, 2002, 2007). Estabelece ainda uma linha de diálogo com os estudos concernentes 

ao campo da Saúde do Trabalhador os quais buscam discutir a questão da concepção e 

gestão dos riscos ocupacionais, sobretudo, psicossociais (Osorio, 2002; Sato, Lacaz & 

Bernardo, 2006; Paparelli, Sato, & Oliveira, 2011; Assunção & Brito, 2011; Ruiz & 

Araujo, 2012). 

 Muitos são os estudos que se debruçam sobre situações de exigências 

emocionais e o sofrimento psicológico do trabalho no domínio laboral da saúde, e essas 
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ocorrências são tidas como um denominador comum na realidade dos profissionais de 

saúde (ver, dentre outros: Assunção, & Brito, 2011; Da Silva, Loureiro, & Peres, 2008; 

Guerrer, & Bianchi, 2008; Gomes, Masson, Brito, & Athayde, 2011; Fernandes, Iglesias 

&, Avellar, 2009; Garanhani, Martins, Robazzi,& Gotelipe, 2008; Silva, & Carlotto, 

2008; Carlotto, 2011) Entretanto, os dados brasileiros e internacionais tendem a tratar 

este grupo profissional como um único grupo ocupacional, quando, na verdade, há 

grupos e subgrupos específicos com atividades e realidades de trabalho específicas (cf. 

Bernardes Santos, 2006) compondo este conjunto, conforme os dados aqui expostos 

evidenciarão. Nesse sentido, os dados da presente pesquisa contribuem para adensar a 

base de dados acerca do perfil sócio-demográfico de determinado grupo laboral 

estudado (os técnicos em enfermagem da cidade de Natal-RN-Brasil), bem como para 

abordar os caminhos de enfrentamento individual de trabalhadores oriundos destes 

grupos e subgrupos profissionais. 

 Com isso, justificamos a relevância científica e social desta proposta a partir da 

importância de ampliar o conhecimento produzido sobre as estratégias dos técnicos de 

enfermagem em relação ao manejo do risco psicossocial na atividade de trabalho, 

beneficiando tanto o coletivo de trabalhadores, como o desenvolvimento da abordagem 

da clínica da atividade. Tal esforço pode ainda se desdobrar em implicações positivas 

para a melhoria das condições de ação cotidiana destes profissionais. 

 Em sua abordagem clínica, este estudo empenhou um esforço conjunto de 

analista/pesquisador e de co-analista/trabalhador em compreender os conflitos presentes 

no desenvolvimento da atividade de forma a proporcionar condições para questionar 

novos modos de se posicionar frente à realidade de trabalho (Osorio, 2010). 

 Portanto, ao participar da presente pesquisa, os trabalhadores tanto contribuíram 

para a construção de conhecimento sobre seu grupo profissional, como puderam 
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vivenciar uma situação pessoal de enriquecimento profissional, a partir da oportunidade 

de repensar sua própria atividade relatando suas possíveis dificuldades, e, por 

conseguinte, reelaborando-as, de modo a pensar alternativas diante dos 

impedimentos/dificuldades. 

 Como afirma Minayo (2008), não há neutralidade na escolha do pesquisador do 

tema de pesquisa sobre o qual pretende se debruçar, pois essas decisões caminham 

necessariamente atreladas à sua subjetividade e biografia. Em concordância, o interesse 

pela atividade dos técnicos de enfermagem partiu da experiência de estágio de formação 

acadêmico-profissional em um hospital universitário durante o último ano de graduação 

em Psicologia, quando pude entrar em contato mais fortemente com questões referentes 

ao sofrimento desses profissionais em relação a suas condições de trabalho, e as 

consequências desse sofrimento para a saúde física e mental desses trabalhadores. 

Simultaneamente à percepção das condições de sofrimento em contexto de trabalho, foi 

possível constatar as maneiras criativas que os mesmos construíam para vencer as 

dificuldades encontradas na realidade de trabalho. A partir dessa vivência foram 

elaboradas as seguintes questões centrais de pesquisa: Quem são estes técnicos de 

enfermagem como grupo sócio-demográfico laboral? Em que medida pode-se 

efetivamente concordar que se trata de uma categoria laboral submetida a condições 

estruturais de risco psicossocial? Como lidam com as situações de risco e sofrimento 

com as quais se confrontam na realidade de trabalho? Quais são as consequências deste 

enfrentamento no âmbito individual e coletivo?  

 O tópico seguinte prepara o caminho para a apresentação dos dados que 

responderão às perguntas acima, tanto em termos de operadores teóricos para o 

enquadre do fenômeno em estudo, como para os caminhos operacionais 

(metodológicos) para obtenção das respostas buscadas. 
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2. Referencial Teórico 

2.1. O cuidado em saúde como um ofício e a saúde de quem cuida: Os técnicos de 

enfermagem 

A árvore que não dá frutos 

É xingada de estéril. 

Quem examina o solo? 

O galho que quebra  

É xingado de pobre, mas 

Não havia neve sobre ele? 

Do rio que tudo arrasta 

Se diz que é violento, mas 

Ninguém diz violentas 

As margens que o 

cerceiam. 

 

Bertold Brecht 

 

 

 Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) 1.449.583 

profissionais possuíam cadastrado no país em março de 2010, sendo 287.119 (19,8%) 

enfermeiros, 625.863 (43,2%) técnicos, 533.422 (36,8%) auxiliares de enfermagem. 

Porém, apesar de representar quase metade do contingente de profissionais da 

enfermagem, a literatura brasileira específica a respeito das peculiaridades da categoria 
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dos técnicos de enfermagem ainda é, em geral, restrita. Estudos como os de Caverni e 

Sanna (2006, 2012) e Peduzzi e Anselmi (2004) vêm apontando essa realidade há certo 

tempo sem perceber, contudo, grandes mudanças nessa realidade. Entretanto, é possível 

identificar estudos envolvendo essa ocupação profissional, desenvolvidos inclusive pela 

psicologia (Pagès, 2001; Osorio, 2002, 2006; Osorio, Rotenberg, Araújo, Soares, 2011), 

que focam as “equipes de enfermagem” ou os “profissionais de saúde” como objeto de 

análise. Dessa forma, essa categoria específica fica diluída no estudo desses subgrupos 

de atuação heterogêneos.  

 Ainda assim, o último estudo de abrangência nacional com o objetivo de 

estabelecer algum tipo de perfil dos profissionais da enfermagem foi brasileira realizado 

pelo Cofen em parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) no 

período de 1982-1983. Diante da total desatualização desses dados foi proposta em 

2012, uma nova pesquisa de abrangência nacional chamada Perfil da Enfermagem no 

Brasil, numa parceria entre a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), o Cofen, a ABEn e a 

Federação Nacional de Enfermagem (FNE), sob a coordenação das Professoras 

Doutoras Maria Helena Machado (Coordenadora Geral) e Ana Luiza Stiebler Vieira 

(Coordenadora Geral Adjunta). 

 O intuito é oferecer o perfil atual da enfermagem, buscando conhecer cada 

categoria em função de suas condições de trabalho, emprego e formação, bem como em 

relação a aspectos econômicos, sociais, éticos e políticos que envolvem suas práticas. 

Essa pesquisa contou com a participação de mais de um 1,8 milhão de trabalhadores de 

2.500 municípios, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Contudo, o 

lançamento dos dados provenientes dessa pesquisa está previsto para 2015. 

 De maneira geral, a literatura existente hoje a respeito dos profissionais da 

enfermagem – com raras exceções – está frequentemente voltada para aspectos 
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relacionados à discussão das atribuições estruturadas pela divisão do trabalho da 

enfermagem estabelecida em lei, bem como aspetos da tarefa prescrita. Quando são 

abordados assuntos voltados para a relação saúde/adoecimento no trabalho e o bem-

estar biopsíquico desses trabalhadores, o enfoque predominante é o da visão tradicional 

das condições de trabalho e dos riscos ocupacionais vinculados a aspectos do 

comportamento observável desses profissionais no seu fazer laboral. 

 Quanto à profissão técnica em enfermagem, suas origens e expansão estão 

intimamente atreladas ao crescimento da demanda do mercado por esses profissionais 

nos últimos cinquenta anos, sobretudo, devido ao seu baixo custo em comparação com 

profissionais de enfermagem de nível superior. Sua criação foi marcada pela cisão entre 

planejamento, coordenação e ensino em enfermagem de um lado, que passaram a ser 

legalmente atribuições específicas dos enfermeiros, e a execução do cuidado, que foi 

atribuída aos profissionais de enfermagem de nível médio, necessariamente 

subordinados aos de nível superior. 

 Diante desse panorama, para acessar informações básicas sobre o 

desenvolvimento histórico e legal dessa ocupação, é comumente necessário recorrer à 

história e evolução da enfermagem enquanto profissão de nível superior e do seu 

processo de diferenciação dentro deste campo de atuação para obter elementos. 

Contudo, essas informações sobre o surgimento e sistematização enfermagem de nível 

técnico ainda são limitadas. 

 Os primeiros atos normativos destinados a regulamentar a enfermagem no 

Brasil, função que já existia na prática nos hospitais, porém sem caracterização 

profissional nem qualificação sistemática e de caráter caritativo, estavam relacionados à 

demanda dos hospitais por mão de obra qualificada para a execução do cuidado 

prestado aos enfermos ordenados pelas prescrições médicas. O ato normativo que 
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demarca historicamente a implantação do ensino em enfermagem no Brasil foi o 

Decreto Federal 791, de 27 de setembro de 1890, o qual criou a Escola Profissional de 

Enfermeiros e Enfermeiras no Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. Este 

ato legislativo surgiu a partir da forte demanda por mão de obra que se deu após as 

irmãs de caridade abandonarem o serviço de prestação de cuidados que exerciam neste 

hospital (Kletemberg, Siqueira, Mantovani, Padilha, Amante, & Anders, 2010).  

 Além dessa justificativa para a criação da escola preparatória, também foi 

mencionada no texto da lei a necessidade de apontar novos horizontes para a mão de 

obra feminina, em referência ao contingente de mulheres mantidas em orfanatos deste 

estado, deixando explicitas questões de gênero postas desde o surgimento oficial da 

profissão. Da mesma forma, a lei também deixa clara a adequação do currículo do curso 

à lógica biologiscista e hospitalocêntrica, predominante no quadro da saúde brasileira 

naquela época (Kletemberg et al, 2010). 

 O ato legislativo seguinte, o Decreto 15.799 assinado em 10 de novembro de 

1922, cria a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública. Este 

decreto descreve as atribuições das enfermeiras formadas por essa escola e transparece 

novamente questões de gênero no texto da lei estabelecendo uma transposição da 

administração doméstica para o âmbito hospitalar e a total subordinação dessas 

profissionais a figura do médico (Kletemberg et al, 2010).  

 A escola criada por esse decreto passou posteriormente a se chamar Escola de 

Enfermeiras Dona Anna Nery. A “marca Anna Nery” espalhou escolas de enfermagem 

por todo o país. Suas escolas marcam a história do ensino em enfermagem no Brasil 

desde o seu surgimento até os dias de hoje (Tyrrell, & Almeida Filho, 2008). 

 Até este momento histórico o trabalho da enfermagem ainda não se caracterizava 

como uma profissão técnica ou de nível superior. Todavia, a preocupação com uma 
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qualificação sistemática e exigência de um diploma de enfermagem foram os primeiros 

passos nesse sentido. As enfermeiras formadas pelas escolas passaram a ser chamadas 

de “enfermeiras chefe” e a se responsabilizarem por todo o serviço de enfermagem, 

subordinando os trabalhadores sem formação (Kletemberg et al, 2010; Tyrrell, & 

Almeida Filho, 2008). 

 Em 15 de junho de 1931, o Decreto 20.109 oficializou o ensino da enfermagem 

em nível superior. Porém, apenas em 6 de agosto de 1949, foi criada a Lei n° 775, que 

regulou este curso superior e o de auxiliar de enfermagem, como foram chamados os 

profissionais de nível médio. Essa lei demarcou o interesse do governo federal em 

expandir o ensino da enfermagem, tanto de ensino superior como de nível médio, de 

forma a suprir de mão de obra qualificada – e barata, no caso dos auxiliares – as 

instituições hospitalares que surgiram no país na década de 40 (Kletemberg et al, 2010). 

 Somente em 1955, o foco das regulamentações legislativas passou do ensino 

para o exercício profissional da enfermagem. A Lei 2.604/55 descreveu as atribuições 

desses profissionais e diferenciou seis categorias existentes na enfermagem naquela 

época, são elas: Enfermeiro; Auxiliar de Enfermagem; Obstetriz; Parteira; Parteira 

Prática; Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem. Essa lei dá início ao processo de 

diferenciação dessas categorias no sentido da estruturação da divisão social do trabalho 

da enfermagem, na qual às atribuições gerenciais e de planejamento se tornam 

atividades exclusivas da enfermeira – agora profissional de nível superior –, além da 

execução do cuidado e os profissionais da enfermagem de nível médio passam a estar 

subordinados a ela e incumbidos de auxiliá-la nos trabalhos manuais (Kletemberg et al, 

2010).  

 Apenas na década de 60, em meio a um “boom” de cursos profissionalizantes 

criados pelo governo militar para conter a pressão popular por mais vagas no ensino 
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superior o primeiro e atender às cobranças do mercado por mão de obra barata, o curso 

técnico em enfermagem surgiu. O primeiro curso técnico foi criado em 1966, pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery, mantida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

através do parecer 171/66 (Caverni, 2005; Kletemberg et al, 2010). 

 Esse documento descreve o currículo proposto, como também estabelece as 

áreas de estágios que os profissionais formados por esse curso técnico deveriam prestar. 

O currículo desse curso foi utilizado como modelo para a criação de outros cursos 

técnicos em enfermagem em todo o país. Contudo, novamente a regulamentação do 

ensino veio antes da regulamentação do exercício profissional deixando uma indefinição 

quanto às atribuições específicas dessa categoria profissional na equipe de enfermagem 

(Caverni, 2005; Kletemberg et al, 2010).  

 Essa lacuna só veio a ser preenchida em 25 de junho de 1986, com atualização 

da regulamentação do exercício profissional em enfermagem a partir da Lei 7.498, e 

pelo Decreto 94.406 de 8 de junho de 1987, que regulamentava esta lei. A partir de 

então a categoria dos técnicos de enfermagem foi inserida oficialmente no quadro de 

trabalhadores da enfermagem e teve o seu exercício profissional regulamentado. A 

equipe de enfermagem foi reduzida com a extinção dos enfermeiros práticos e parteiras 

práticas, assim como dos atendentes de enfermagem, os quais não eram reconhecidos 

oficialmente, mas formavam boa parte do efetivo trabalhando na enfermagem naquela 

época. Esses profissionais tiveram um prazo de dez anos a partir da publicação da lei 

para buscar qualificação adequada (Kletemberg et al, 2010). 

 Essa lei foi resultado do esforço conjunto de instituições como a União, a 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) e os Conselhos Regionais de Enfermagem e estabeleceu a delimitação das 

atribuições de cada categoria que compõe a equipe de enfermagem. No entanto, ainda 
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não há um consenso a respeito da transposição dessas delimitações estabelecidas em lei 

para a realidade de trabalho. Para Kletemberg et al (2010), essa dificuldade tem origens 

no extenso número de categorias em uma mesma profissão, o que caracteriza a 

enfermagem com uma estrutura ímpar dentre as profissões liberais.  

 Porém, algo que ficou explicito no texto legislativo em questão foi a atribuição 

aos profissionais da enfermagem de nível médio, incluindo os técnicos de enfermagem, 

das ações envolvendo os cuidados práticos do trabalho de assistência em saúde. Aos 

profissionais de enfermagem de ensino superior coube, predominantemente, as 

atribuições de coordenação da equipe de enfermagem, organização e planejamento do 

trabalho dessa equipe e o ensino, salvo raras exceções quanto a pacientes de risco e 

procedimentos que exigem conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas. Com isso, o técnico de enfermagem teve o planejamento do seu 

trabalho realizado por outro profissional, ao qual é subordinado. 

 Ao mesmo tempo em que se deu a evolução histórica da enfermagem na sua 

constituição como profissão estabelecida e reconhecida oficialmente, ocorreu 

desenvolvimento no sentido da sistematização das ações de enfermagem. Isso afastou 

esses profissionais da premissa empirista que acompanhou suas origens e permitiu sua 

valorização enquanto profissão. Houve forte influência positivista nesse processo, tanto 

na sistematização das práticas como na produção de conhecimento científico que as 

justificaram. Um marco foi a publicação do livro “Processo de Enfermagem” em 

meados da década de 70, a qual propunha uma metodologia para as ações de 

enfermagem com base em um método científico (Kletemberg et al, 2010). 

 A evolução da sistematização das ações de enfermagem também foi fortemente 

influenciada pela ideologia capitalista e a lógica de mercado e de produtividade, que 

impregnou a saúde como campo de trabalho desde os primórdios. Nas décadas de 80 e 
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90, estudos mostravam como tendências do setor da saúde: a concentração geográfica 

nos grandes centros; a força de trabalho composta massivamente por mulheres; os 

baixos salários do setor; e precariedade das condições de trabalho na saúde, 

comprometendo a qualidade de vida e a saúde do trabalhador do setor (Kletemberg et al, 

2010; Machado, Vieira, & Oliveira, 2012).  

 Em 2009, uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE apontou algumas mudanças na 

conformação desse quadro. Os dados mostraram que a qualificação dos profissionais da 

enfermagem, não apenas pelo crescimento do número de profissionais de nível superior, 

mas, sobretudo, pelo crescimento de profissionais de nível técnico contribuiu para o 

crescimento da qualificação da equipe de enfermagem. Ocorreram mudanças no 

trabalho em saúde, sendo este cada vez mais desenvolvido por equipes 

multiprofissionais e multidisciplinares, o que ocasionou a necessidade de adaptação dos 

profissionais de enfermagem e das suas práticas a essa configuração do campo de 

trabalho. Na enfermagem, apesar do crescimento do contingente masculino nos últimos 

anos, a profissão ainda continua sendo predominantemente feminina, tendo cerca de 

90% da sua força de trabalho composta por mulheres (Machado, Vieira, & Oliveira, 

2012). 

 Esta pesquisa também apontou que o setor público passou a ser o maior 

empregador no setor da saúde, contudo, o setor privado também se expandiu. Neste 

último, as modalidades de contratação e das jornadas de trabalho são bastante 

diversificadas. Nesses dois tópicos é possível perceber as características do mundo do 

trabalho atual refletidas na realidade desses profissionais, determinando de forma 

significativa a flexibilização dos vínculos de trabalho, as formas de remuneração, bem 

como as exigências quanto a produtividade e a individualização desses trabalhadores 

impostas pelo ambiente de trabalho (Machado, Vieira, & Oliveira, 2012) 
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 O sistema público de saúde, com a estrutura do Sistema Único de Saúde, 

também incorporou essa lógica e apresenta um volume elevado de contratações através 

de serviços terceirizados, o que é um dos aspectos que caracteriza a precarização das 

condições de trabalho no setor. Machado, Vieira e Oliveira (2012), observam que os 

trabalhadores da saúde, dentre os quais estão os técnicos de enfermagem, estão 

frequentemente submetidos a baixos salários, riscos e múltiplas jornadas de trabalho.  

 Toda essa conjuntura afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida desses 

profissionais refletindo em desgaste, insatisfação no trabalho, sofrimento relacionado ao 

trabalho, adoecimento físico e mental, dentre outros efeitos. Vários estudos associam 

profissionais de saúde (Borges, Argolo, & Baker, 2006; Borges, Argolo, Pereira, 

Machado, & Silva, 2002), assim como profissionais da enfermagem especificamente 

(Carlotto, 2012; Tamayo, 2009), e seu contexto de trabalho com a ocorrência de 

situações de sofrimento relacionadas a aspectos psicossociais, como o estresse e a 

Síndrome de Burnout. 

 Para Chiavegato Filho (2011) essas características traduzem princípios de gestão 

duros e “gerencialistas”, advindos da herança taylorista e fordista. O mesmo autor 

considera contraditória a presença desses princípios ainda hoje, os quais organizam as 

práticas de gestão dos serviços de saúde em geral, visto que a característica maior dos 

processos de trabalho do cuidado em saúde é a natureza relacional dos produtos 

gerados. Isso dificulta ou mesmo impossibilita o estabelecimento de relação coerente 

entre a atividade laboral e a racionalização tecnicista, notadamente no que diz respeito 

ao subgrupo profissional dos técnicos de enfermagem. 

 Ao discorrer sobre a necessidade de autonomia na atividade de trabalho em 

saúde, Campos (2010) faz alusão a essa contradição, argumentando que a lógica 

gerencialista tem justamente a função de colocar limites e padronizar, de forma a 
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restringir e dirigir a atividade de trabalho em função de determinada lógica gerencial. 

Chiavegato Filho (2011), aponta que as consequências dessa forma de organização do 

trabalho aplicada aos serviços de saúde e a atuação dos profissionais são, por exemplo, 

“[...] processos de controle de qualidade em saúde, visando padronizar os atendimentos 

através de protocolos, que definem o comportamento correto [...]” (p.34), além da 

fragmentação do trabalho em saúde, o que, para este autor, dificulta a “práxis clínica”.  

 Nessa perspectiva rígida de atuação a função social dos profissionais de saúde se 

restringe à manutenção das condições normais de saúde, e não à produção de saúde por 

meio das relações de cuidado e estabelecimento de vínculos – como as políticas 

públicas em saúde propõem que seja. Ainda que já existam discussões bem 

estabelecidas, sobretudo do campo da saúde do trabalhador (abordado na próxima 

seção), a perspectiva de gestão gerencialista – típica das empresas fundadas na lógica 

capitalista – é ainda marcante nos contextos contemporâneos de trabalho, o que tem 

dificultado a articulação de formações técnico-científicas diferentes, experiências de 

trabalho e sociais distintas para o processo de tomada de decisões (Chiavegato Filho, & 

Navarro, 2012; Osorio; Rotenberg; Araújo, & Soares, 2011). 

 Diante das dificuldades percebidas no campo devido à aplicação dessa lógica 

rígida de padronização de comportamentos se reconhece, sobretudo no âmbito público, 

a necessidade de pensar novas formas de gestão do trabalho em saúde. Como reflexo 

disso, Chiavegato Filho (2011) chama a atenção para o número crescente de estudos e 

de modelos de investigação interessados na compreensão da subjetividade no trabalho 

de forma a repensar os processos em que ela se expressa e se constrói. Por esses estudos 

perpassa a ideia de que, apesar das condições para o trabalho serem frequentemente 

problemáticas e do alto nível de cobrança de desempenho, o autor em questão conclui 
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que, os trabalhadores da saúde “[...] reafirmam a sua identidade, desenvolvem as suas 

habilidades, em busca de sentido no trabalho” (Chiavegato Filho, p. 39, 2011). 

 No processo de trabalho da enfermagem, fragmentação técnica e social 

proporcionou uma divisão também técnica e social de tarefas, procedimentos e 

atribuições. Para o trabalho desses profissionais nos serviços psiquiátricos substitutivos 

criados a partir da Reforma Psiquiátrica, essa fragmentação tem consequências 

peculiares para o fazer laboral (Zerbetto, & Pereira, 2005).  

 Nesses contextos é esperado desses profissionais uma atuação que vai no sentido 

oposto ao da fragmentação, em busca de um cuidado integral que esteja atento à 

preservação da subjetividade do usuário, sua história de vida e suas relações 

interpessoais. Isso exige dos técnicos de enfermagem flexibilidade, criatividade, bem 

como abertura para conhecimentos de outras áreas. Dessa maneira, o trabalho desses 

profissionais precisa ir além da habilidade. Para Zerbetto e Pereira (2005): 

“O trabalho em saúde é centrado no trabalho vivo em ato e não pode ser 

capturado na lógica do trabalho morto, expresso somente nos 

equipamentos/máquinas (tecnologia dura) e nos saberes estruturados 

(tecnologia leve-dura), pois no campo das intervenções assistenciais há 

abordagem assistencial de um trabalhador de saúde junto a um 

usuário/cidadão, em um processo de relações, que envolve tecnologia de 

relações (tecnologia leve) de encontros de subjetividades, de produção de 

vínculo [...] e acolhimento.” (Zerbetto, & Pereira, 2005, p. 113).   

 Contudo, principalmente no âmbito do trabalho hospitalar as atividades 

continuam orientadas pelos procedimentos técnicos rígidos e hierarquia fortemente 

verticalizada. O trabalho dos técnicos de enfermagem nesses ambientes gira em torno de 

tarefas como verificação de sinais vitais, administração de medicamentos, cuidados de 
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higiene e conforto dos pacientes, controles de ingestão e eliminações, coleta de material 

para exames laboratoriais e curativos. A atribuição da orientação dos pacientes e seus 

acompanhantes também é característica do trabalho desses profissionais nesse contexto 

e consiste em uma ação educativa relevante no trabalho (Peduzzi, & Anselmi, 2004). 

 Como profissionais de saúde, os técnicos de enfermagem são um exemplo das 

ocupações que vêm sendo cada vez mais confrontadas com altos níveis de exigência. 

Seja em relação à qualificação, à jornada e a sobrecarga de trabalho, aos chamados 

“comportamentos seguros” determinados em função dos riscos ocupacionais, ou ainda 

em relação às exigências emocionais vinculadas às situações de estresse com as quais se 

confrontam rotineiramente na realidade de trabalho. Enquanto isso, seus recursos 

individuais e coletivos para fazer frente a essas cobranças da realidade de trabalho elas 

se enfraquecem diante da individualização desses profissionais (Fernandes, Iglesias & 

Avellar, 2011). 

 Alguns aspectos característicos da atividade e a rotina de trabalho desses 

profissionais são tradicionalmente relacionados na literatura ao adoecimento e 

sofrimento no trabalho, destes e de outras categorias profissionais. Por exemplo, a 

questão dos turnos de trabalho considerada como uma condição da organização do 

trabalho importante quanto aos impactos que pode oferecer à saúde e ao bem-estar 

psicológico dos sujeitos, visto que pode ocasionar forte perturbação do ritmo 

circadiano
1
 (com a manutenção de claridade artificial em regime de 24 horas por dia) 

(Barbosa, & Borges, 2011; Moreno, Fischer, & Rotenberg, 2003; Osorio, 2006). 

  Os técnicos de enfermagem trabalham em ambientes marcados pela presença 

tanto dos riscos ocupacionais clássicos quanto de riscos psicossociais. A exposição 

                                                             
1 Ritmo circadiano ou ciclo circadiano (do latim circa cerca de + diem dia) designa o período de 

aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo 

influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite (cf. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano ).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo
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contínua a material biológico contaminado, o uso frequente de materiais 

perfurocortantes, o trabalho em regime de turnos, o convívio com o adoecimento e a 

possibilidade da morte, dentre outros aspectos que caracterizam essa realidade de 

trabalho. (Fernandes, Iglesias, Avellar, 2009; Gonçalves, & Fischer, 2012; Lima Júnior, 

Alchieri, & Maia, 2009; Chiodi, Marziale, & Robazzi, 2007; Malagris, & Fiorito, 2006; 

Osorio, 2002; 2006). 

 Oliveira, Alves, Silva, Oliveira e Medeiros (2013) em uma revisão integrativa da 

literatura para identificar quais são os principais riscos aos quais os profissionais de 

enfermagem estão expostos durante as práticas assistenciais em serviços de oncologia 

apontaram que algumas das principais fontes de exposição a risco estão relacionadas a 

características intrínsecas ao próprio processo de trabalho. Já sobre os aspectos 

psicossociais do trabalho em hospital, Osorio (2002) afirma que o jogo entre saúde e 

doença, vida e morte, não pode ser ignorado como um aspecto importante para entender 

a atividade de trabalho dos profissionais da saúde e as demandas que a realidade lhes 

impõem.  

 

2.2. Trabalho, saúde, doença e riscos psicossociais: abordagens e definições 

correntes. 

 A pesquisa aqui relatada se apoia nas contribuições de um conjunto restrito de 

autores que entendem o trabalho como uma atividade individual e coletiva 

simultaneamente, de caráter social, complexa e dinâmica, de natureza reflexiva, 

consciente, estratégica e instrumental, e que organiza a vida social do ser humano. 

Dessa forma, compartilhamos aqui o pressuposto segundo o qual a atividade laboral é 

central para a constituição identitária do ser humano, preponderante na construção da 

sua identidade individual e coletiva e no estabelecimento do sentido existencial, e sendo 
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assim um elemento de importância singular para a compreensão do indivíduo humano e 

sua subjetividade (Chiavegato, 2011; Clot, 2008, 2006; Antunes, 1998). Em 

decorrência,  as fortes transformações que marcaram o mundo do trabalho, no contexto 

ocidental, nas três últimas décadas do século 20, imprimiram marcas também nos 

trabalhadores. A globalização do capital, a precarização social e estrutural do trabalho – 

evidenciada pela flexibilização das relações trabalhistas e pela deterioração das 

condições de trabalho – são alguns aspectos que caracterizam esse novo mundo do 

trabalho. Além disso, a intensa introdução de novas tecnologias e formas de gestão e 

organização do trabalho provocaram igualmente impactos diretos na atividade dos 

trabalhadores (Chiavegato Filho & Navarro, 2012; Coelho-Lima & Torres, 2011; Farias 

& Araújo, 2010; Lima da Silva, 2011; Seligmann-Silva, Bernardo, Maeno & Kato, 

2010; Navarro & Padilha 2007). 

 Essa configuração da realidade do trabalho na atualidade vem gerando impactos 

consideráveis à saúde dos trabalhadores. No que se refere à saúde mental, é contínua a 

demanda por atendimento nos Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CERESTs), bem como os afastamentos e as aposentadorias por invalidez vinculadas ao 

adoecimento mental de trabalhadores do setor formal (Chiavegato Filho, 2011; Metzger, 

2011; Navarro & Padilha 2007; Paparelli, Sato & Oliveira, 2011). O sofrimento ou 

adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, e os aspectos psicossociais a eles 

relacionados, vêm chamando a atenção de diversas áreas do conhecimento como a 

psiquiatria, psicologia, sociologia, antropologia e direito trabalhista, dentre outros 

campos de produção de pesquisa. Isso se dá em função do fato de que cada vez mais o 

trabalhador se encontra vulnerável psicologicamente e vítima de acometimentos tais 

como estresse, depressão e esgotamento psíquico, angústia, desajuste social no trabalho 

e na família, etc. Faz-se necessário discutir continuamente novas formas de pensar e 
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agir em relação a esse quadro, visto que, as abordagens atuais a essas questões não têm 

se mostrado efetivas, principalmente, no sentido de prevenir tais agravos (Chiavegato 

Filho, 2011; Paparelli, Sato & Oliveira, 2011) 

 Apesar de haver um número considerável de estudos discutindo o quanto esses 

impactos são alarmantes no que se refere à saúde física e mental do trabalhador, ainda 

há resistência quanto à “aceitação” do nexo causal entre um agravo à saúde e o trabalho, 

sobretudo no que diz respeito às questões de saúde mental. Um exemplo recente das 

iniciativas que buscam dar visibilidade à discussão da Saúde Mental Relacionada ao 

Trabalho (SMRT) no campo da Saúde do Trabalhador foi a da Revista Brasileira de 

Saúde Ocupacional ao publicar dois dossiês temáticos sobre o assunto. Seligmann-

Silva, Bernardo, Maeno e Kato (2010), em apresentação do primeiro dossiê temático “O 

mundo contemporâneo e a saúde mental do trabalhador”, chamam a atenção para a 

resistência cultural e institucional do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em 

reconhecer os casos de adoecimentos relacionados ao trabalho e com efeitos na esfera 

psíquica. Ainda que as legislações sanitárias (BRASIL, 2004; BRASIL, 1999) e 

previdenciária (BRASIL, 2007; BRASIL, 2006; BRASIL, 1999a; BRASIL, 1998) deem 

respaldo a esse reconhecimento essa resistência se perpetua, mesmo a despeito do 

aumento registrado a nível mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

trabalhadores acometidos com transtornos mentais menores e transtornos mentais 

graves. 

 Com base nessa realidade, ambos os dossiês destacam os desafios colocados 

pela nova conjuntura do mundo do trabalho aos profissionais, aos movimentos sociais e 

às políticas públicas.  No entanto, cada vez mais diversas áreas do conhecimento voltam 

seus interesses ao sofrimento e o adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, como 

também aos aspectos psicossociais relacionados a eles. Isso se dá em função do 
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crescimento do número de trabalhadores vulneráveis psicologicamente e acometidos de 

estresse, depressão e esgotamento psíquico, angústia, desajuste social no trabalho e na 

família, etc. (Paparelli, Sato & Oliveira, 2011). Esses trabalhadores estariam sendo 

submetidos à sobrecarga de trabalho, carga horária extensa, ritmo acelerado de 

produção, pressão por resultado, trabalho em turnos, horários irregulares, fadiga por 

esforço físico, assédio moral, formas de organização do trabalho e políticas de 

gerenciamento que desconsideram os limites físicos e psíquicos do trabalhador, 

impondo-lhe a anulação de sua subjetividade em prol da produtividade. 

Adicionalmente, tais contribuições ressaltam ainda o esvaziamento e desqualificação da 

atividade laboral (cf. Lhuilier, 2010; 2002), retirada de qualquer possibilidade de 

iniciativa em seu contexto de atividade laboral, dentre outros aspectos do desenho ou da 

organização do trabalho, bem como de seus contextos sociais e ambientais, percebidos 

como riscos psicossociais com o potencial de motivar danos psicológicos e sociais ou 

físicos. 

 Tais aspectos psicossociais do contexto de trabalho podem contribuir para várias 

formas de adoecimento que, por sua vez, podem variar de acordo com as características 

da atividade de trabalho, do ambiente e da forma como o indivíduo lida com as 

experiências vivenciadas (Barbosa & Borges, 2011; Farias & Araújo, 2010; Paparelli, 

Sato & Oliveira, 2011). 

 Chiavegato Filho (2011) afirma que as configurações dos processos de trabalho 

evoluíram modificando-se ao longo da história da humanidade, porém, a partir do 

advento do capitalismo uma característica passou a marcar estes processos, “[...] a nova 

configuração ideológica da relação capital-trabalho, que, sobretudo nas últimas décadas, 

tem influenciado as sociedades em geral, tanto nas relações cotidianas, quanto nas 

esferas políticas e culturais”, e que é denominada por este autor como „ideologia 
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gerencialista‟ (Chiavegato Filho, p. 25, 2011). Essa mesma temática da ideologia 

gerencialista é fartamente abordada por Vincent de Gaulejac, em seu livro “Gestão 

como doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social
2
” (cf. resenha 

proposta por Moraes, 2012).  

 Os modelos ou manuais de gestão – de pessoas, de processos, de riscos, etc. – e 

as ferramentas gerenciais contemporâneas, pensados e elaborados por especialistas não 

implicados no processo de trabalho e distantes da realidade para a qual os prescrevem, 

são fruto desta ideologia gerencialista, permeada pela sua tradição positivista e 

pragmatista. Nestes manuais o mundo e os sujeitos são entendidos e descritos a partir 

das categorias da gestão focadas no indivíduo e padronização de condutas humanas, 

pondo toda a responsabilidade pela aplicação e realização do prescrito – sejam regras, 

técnicas, comportamentos seguros – inteiramente sobre o trabalhador (Chiavegato Filho, 

2011; Gaulejac, 2007). Nesse sentido, estes modelos gerenciais ditam padrões 

comportamentais rígidos e depositam as possibilidades de insucesso – compreendido 

como qualquer movimento fora do que é determinado pelos experts da gestão –, 

exclusivamente nas mãos dos trabalhadores (Chiavegato Filho, 2011; Chiavegato Filho 

& Navarro, 2012). Tais modelos desconsideram, nessa perspectiva, qualquer tipo de 

variabilidade/imprevisibilidade ou dimensões não mensuráveis ou não observáveis 

diretamente no processo de transposição do prescrito para a realidade de trabalho ou 

ainda especificidades sociais e históricas dos trabalhadores. Também pressionam 

psicologicamente os indivíduos, extorquidos da sua capacidade de intervir em sua 

própria situação de trabalho, levando-os a graus consideráveis de mal-estar ou 

                                                             
2
 Título original: GAULEJAC, V. La société malade de la gestion: idéologie gestionnaire, 

pouvoir managérial et harcèlement social.  Paris: Editions du Seuil, 2005.  
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sofrimento no trabalho (Gaulejac, 2007; Paparelli, Sato & Oliveira, 2011; Ruiz & 

Araújo, 2012).  

 Tais modelos caracterizam-se por um olhar sobre o sujeito como mais um 

recurso do processo produtivo a serviço da organização. Isto implica graves 

consequências para a subjetividade do trabalhador, visto que, além de ter a sua 

subjetividade suprimida, se coloca o conflito entre atender às expectativas da 

organização sobre o seu trabalho e resistir à instrumentalização imposta. 

 Nesse contexto organizacional, fica suprimido o poder de tomar decisões não-

previstas pelos protocolos pré-estabelecidos, porém, adequadas em relação ao repertório 

de referência do grupo profissional do indivíduo-trabalhador, decisões estas pertinentes 

para atender às exigências da situação real de trabalho. Essas considerações são 

especialmente graves e pertinentes se admite que as possibilidades que o trabalhador 

possui em termos de maior ou menor poder de ação criativa balizarão seu 

desenvolvimento profissional, sua constatação de que fez um bom trabalho e, 

finalmente, a sua saúde (Brito, Neves, Oliveira, & Rotenberg, 2012; Clot, 2008;  Clot, 

2010a; Lima da Silva, 2011;). 

 Apesar da ideia disseminada de que imprimir tal nível de racionalidade e 

padronização às atividades de trabalho favorece a sua eficiência e eficácia, inclusive no 

tocante à saúde e segurança do trabalhador, atravessá-las pela ideologia gerencialista 

também traz consequências negativas para o seu sentido social. Há um esvaziamento 

dos seus valores constitutivos; uma valorização da moral individualista baseada na 

realização pessoal através do desempenho individual em detrimento do interesse 

coletivo e dos valores sociais, o que enfraquece a referência do coletivo de trabalho 

(Chiavegato Filho, 2011; Gaulejac, 2007). 
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 Numa perspectiva alternativa, Chiavegato Filho (2011) a partir das concepções 

de Canguilhem expõe que: 

[...] ter saúde significa poder adoecer e sair do estado patológico, com a 

possibilidade de criar e instaurar normas vitais; de produzir, criar, 

transformar e interagir com o meio e com os outros. Implica poder 

desobedecer, produzir ou acompanhar uma transformação, ou seja, 

administrar de forma autônoma a margem de risco, de tensão, de 

dificuldade, de mal-estar que acompanha o cotidiano das pessoas. Por 

outro lado, o patológico é a perda dessa capacidade normativa, a 

impossibilidade de mudança nas situações em que há algum sofrimento 

(p.43).   

 Subjaz a tais considerações, adotadas como centrais no enquadre teórico da 

presente pesquisa, a concepção do papel  ativo do trabalhador nos processos de decisões 

e ajustes necessários à preservação de sua saúde frente à realidade de trabalho – e seus 

imprevistos e impedimentos –, bem como a percepção da atividade laboral como um 

processo dinâmico e multideterminado. A vivência da busca pela saúde é atravessada 

por diversos aspectos subjetivos, psicossociais, políticos, econômicos, históricos e 

culturais, sobre os quais não é possível alcançar total controle.  

 Para Clot (2008, p. 111), em conexão evidente com a proposição de Georges 

Canguilhem, saúde diz respeito a “[...] um poder de ação sobre si e sobre o mundo, 

adquirido junto aos outros”. Tal formulação estabelece que as possibilidades de 

autonomia e criação sobre a própria atividade de trabalho devem ser ampliadas e 

valorizadas para que o processo de regulação da saúde seja efetivo.  

 A lógica de valorização do capital também é marcante no discurso e condutas de 

ação das primeiras abordagens que se interessaram pelas questões da relação entre  
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atividade de trabalho e a saúde do trabalhador. Uma abordagem corrente no campo da 

Medicina do Trabalho tem como meta central avaliar, preservar e mesmo ampliar a 

capacidade física do trabalhador para a produção (o que é inclusive orientação básica de 

determinadas correntes da ergonomia). Nessa abordagem o bem-estar do trabalhador 

não é o foco, mas sim mensurar o quanto ele ainda pode ser um recurso útil e produtivo 

(Chiavegato Filho, 2011; Minayo-Gomes & Thedim-Costa, 1997).  

 A Saúde Ocupacional surgiu em continuidade à Medicina do Trabalho no que se 

refere às concepções de saúde, sujeito e trabalho. Embora seu foco de ajuste estivesse 

mais voltado ao ambiente de trabalho, suas práticas de intervenção continuavam a 

privilegiar a lógica produtiva. Tradicionalmente, estes modelos depositam no 

trabalhador toda a responsabilidade sobre sua proteção contra os riscos e manutenção de 

sua saúde, numa lógica culpabilizante (Bernardo, 2001, 2002; Chiavegato Filho, 2011). 

Ou seja, se o trabalhador adoece ou sofre um acidente relacionado ao trabalho é porque 

não cumpriu as normas de segurança corretamente, por exemplo. 

 A configuração do campo da Saúde do Trabalhador e a ruptura com os modelos 

hegemônicos anteriores ocorreu por volta da década de 70, quando a importância dos 

aspectos sociais no processo saúde-doença é destacada por pesquisadores da Medicina 

Social Latino-Americana e da Saúde Coletiva. O campo da Saúde do Trabalhador é 

necessariamente interdisciplinar e contra-hegemônico e propõe a análise dos processos 

de trabalho em sua complexidade como sendo a maneira mais adequada e efetiva de 

intervir na realidade de trabalho e compreender suas relações com a saúde dos 

profissionais (Papareli, Sato & Oliveira, 2011). 

 De fato, a abordagem do domínio do trabalho, comportando perspectivas de 

desenvolvimento e riscos de agravos à saúde do trabalhador, demanda uma 

“comunidade científica ampliada”, lançando-se mão aqui da expressão proposta por Ivar 
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Oddone (cf. Ramminger, 2013). O que se propõe aqui, a partir da contribuição de 

Oddone, é que o saber (notadamente o saber-fazer, ou saber-prático) está 

fundamentalmente do lado do trabalhador, e não do pesquisador. Nesse sentido, mais do 

que um tradicional “sujeito”, o trabalhador passa a condição de parceiro crucial para a 

devida exploração e compreensão da atividade de trabalho.  Um pressuposto básico para 

esta afirmação é que o trabalhador pode produzir conhecimento sobre a sua vivência de 

trabalho, e que esse conhecimento deve ser mais do que apenas “valorizado”: tal 

conhecimento deve entrar em diálogo com o conhecimento técnico-científico para a 

compreensão da realidade de trabalho. Nesse processo de implicação dos trabalhadores 

na construção de conhecimento sobre sua própria realidade de trabalho, é possível 

pensar estratégias de enfrentamento mais coerentes e adequadas a cada situação de 

trabalho específica (CREPOP, 2008; Osorio, 2010). 

 A partir das perspectivas acima esboçadas, a presente pesquisa concebe o 

trabalhador como ator no processo saúde-doença e detentor de saber sobre sua 

experiência de trabalho. Logo, o intuito das intervenções passa a ser, não apenas 

diagnosticar doenças e acidentes, mas entender os efeitos nocivos do trabalho à saúde – 

sejam eles físicos e/ou psíquicos – quando da imposição de sobrecarga, 

constrangimentos, desgaste, etc. (Chiavegato Filho, 2011; Lacaz, 2007; Minayo-Gomes 

& Thedim-Costa, 1997). Como discutem Sato, Lacaz e Bernardo, 2006:  

“Tal enfoque permite uma visão do trabalho que supera aquela do 

ambiente e seus agentes e da saúde como uma adaptação constante, 

colocando-a numa perspectiva de interação entre o biológico e o 

psíquico, constituindo um nexo psicofísico indissociável, cujo 

desequilíbrio, mediado pelas relações sociais, pode expressar-se numa 

ampla e variada gama de distúrbios, classificados como doenças, mal-
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estares difusos, sofrimentos e danos que se somam às doenças 

ocupacionais clássicas, acidentes do trabalho e às doenças relacionadas 

ao trabalho (Sato, Lacaz & Bernardo, p. 283, 2006)”. 

 A Psicologia, por sua vez, tem estabelecidos diálogos e contribuições com o 

campo de estudos da saúde do trabalhador. Essa aproximação se dá através de estudos e 

discussões em dois eixos temáticos importantes: o eixo do planejamento em saúde e o 

eixo “(...) da pesquisa de processos de trabalho que expliquem o sofrimento, as doenças, 

os acidentes de trabalho e os modos construídos pelos trabalhadores para lidar com os 

riscos no trabalho.” (Sato, Lacaz e Bernardo, p. 284, 2006). 

 Todavia, nem sempre a psicologia compartilhou concepções e práticas 

ampliadas e contra-hegemônicas. Com efeito, o sofrimento psicológico e o adoecimento 

no trabalho não foram a porta de entrada da psicologia no mundo do trabalho, e sim os 

interesses das organizações, voltados para a melhoria da produção através do 

aprimoramento do fator humano no contexto da atividade produtiva. Logo, a 

preocupação inicial não foi com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, e sim a busca 

pelo aumento da produtividade. Assim como outras abordagens contemporâneas, a 

psicologia do trabalho e das organizações teve o seu período de forte influência 

positivista, gerencialista e da racionalidade médico-científica, com sua visão 

mecanicista do adoecer e com o objetivo da busca pelo aumento da produtividade 

(CREPOP, 2008; Jacques, 2007).  

 Apesar de haver algumas discussões de embasamento social sobre o trabalho 

como uma categoria de análise para entender o fenômeno humano, por muito tempo a 

psicologia seguiu – e ainda segue, em determinadas abordagens – suas heranças 

pragmáticas e se aproximou do setor de gestão industrial-organizacional em uma 

perspectiva aplicada na busca por um ideal de incremento da produção (Codo, Soratto, 
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& Vasques-Menezes, 2004; CREPOP, 2008). O posicionamento era claro, qual seja, 

alcançar os objetivos de produtividade e lucratividade sem, porém, provocar tantos 

comprometimentos ao trabalhador, numa suposta tentativa de equilibrar o bem-estar dos 

trabalhadores e os interesses do capital (Jacques, 2007; Seligmann-Silva, 1994). 

 Como aponta Seligmann-Silva (1994), o objetivo dessa vertente da psicologia 

era estabelecer uma maneira eficaz de encontrar o “melhor trabalhador” para produzir o 

“melhor trabalho” na “melhor função ou cargo”, e assim alcançar os melhores 

resultados. A passagem acima resume as ideias de Hugo Munsterberg (1863-1916), 

autor do primeiro estudo publicado referente à relação entre aspectos psicológicos e 

trabalho
3
. Segundo Seligmann-Silva (1994), práticas diversas eram então voltadas para 

“prevenir e superar as desadaptações humanas à organização do trabalho” (p. 47) 

classificando os trabalhadores e forçando sua adaptação às exigências de produtividade 

do sistema capitalista (Jacque, 2007). 

 Os estudos, portanto, eram em sua maioria voltados para identificar causas 

individuais relacionadas a fatores externos ao trabalho, o que retirava das empresas 

qualquer tipo de responsabilidade. No máximo, reconhecia-se o trabalho como um 

gatilho para transtornos já existentes na estrutura da personalidade do sujeito (Codo et 

al., 2004; Seligmann-Silva, 1994). Segundo Paparelli, Sato e Oliveira (2011), estas 

foram as bases para o desenvolvimento de um campo de Saúde Mental e Trabalho no 

Brasil, tradicionalmente marcado por uma ideologia simplificadora que restringe ao 

sujeito trabalhador a fonte de explicação para o desempenho laboralnum certo 

reducionismo explicativo. 

                                                             
3
 É caso, notadamente, da obra Münsterberg, H. [1913] 2005. Psychology and Industrial Efficiency. 

Adamant Media Corporation, citada e discutida em http://psychology.about.com/od/profilesal/p/hugo-

munsterberg.htm , “About Münsterberg‟s Biography” – última consulta em 26/09/2012. 
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 O uso do conhecimento e das técnicas psicológicas para exercer o controle dos 

trabalhadores no contexto de trabalho passou a sofrer críticas apenas a partir da segunda 

metade do século XX, quando se consolidou a busca por compreender a complexidade 

da dinâmica saúde/adoecimento na esfera do trabalho. Para esta perspectiva crítica, as 

abordagens tradicionais em Saúde Mental e Trabalho naturalizam as condições e a 

organização do trabalho e deslocaram a explicação de qualquer tipo de mal-estar para 

características do trabalhador, ou mesmo o consideram como único objeto de 

intervenção. As teorias de estresse são exemplos de vertentes clássicas deste campo, as 

quais dão maior ênfase, em estudos e intervenções, ao ajuste do sujeito ao trabalho, 

mesmo reconhecendo o potencial psicopatogênico desse contexto de trabalho (Codo et 

al., 2004; Jacques, 2003; Zanelli, 2010). 

 Já as vertentes de posicionamento crítico e de discurso contra-hegemônico, 

como as abordagens da psicologia que dialogam com o campo da Saúde do Trabalhador 

e com as clínicas do trabalho, buscam compreender as determinações macroestruturais 

(sociais, históricas, econômicas, políticas, etc.) do processo saúde/doença relacionado 

ao trabalho, bem como sua dinâmica de influência na construção da subjetividade dos 

trabalhadores. Portanto, é coerente defender como foco de intervenção ajuste da 

atividade de trabalho, e não do trabalhador (Codo et al., 2004; Jacques, 2003; Paparelli, 

Sato, & Oliveira, 2011; Ruiz & Araujo, 2012).  

 Nesse sentido, o psicólogo se insere no campo da saúde mental relacionada ao 

trabalho como um pesquisador/clínico social buscando não perder de vista a dimensão 

subjetiva do trabalho. É papel desse investigador, buscar a compreensão do trabalho 

como movimento de criação e recriação de formas de viver/permanecer no mundo, no 

qual a subjetividade é construída (Clot, 2010b; Osorio, 2010; Lhuilier, 2011).  
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 Constata-se portanto certa variedade de posicionamentos que constituem o 

campo da Saúde Mental Relacionada ao Trabalho atualmente, como denominada por 

Paparelli, Sato e Oliveira (2011), cada um deles permeados por diferentes concepções 

de homem, de saúde e de mundo. Seligmann-Silva (1994), aponta como critério para 

delimitar os conhecimentos e perspectivas de análise que compõem este campo um 

aspecto que lhes é comum, o que significa “[...] considerar aqueles estudos em que 

sejam identificados aspectos e fenômenos que potencialmente terão repercussões 

mentais para os executantes do trabalho.” (Seligmann-Silva, p.52, 1994). 

 No bojo da diversidade de posicionamentos acima aludida, ressalte-se desde já o 

distanciamento teórico, neste trabalho, de concepções que tentam estabelecer um 

vínculo causal entre saúde-doença e um traço individual ou um aspecto concreto 

específico; alternativamente, propõe-se aqui buscar a compreensão da realidade de 

trabalho em função dos condicionantes sociais, das condições e organização de trabalho 

e, principalmente, de como o trabalhador percebe e lida com esse contexto no exercício 

de sua atividade de trabalho. O profissional em psicologia ou o “pesquisador/clínico 

social” precisa então se posicionar no sentido de se reconhecer a subjetividade do 

trabalhador como um fator importante no processo de saúde e adoecimento no trabalho. 

Assim, significados, sentidos, processos, hábitos, valores, crenças, experiências e as 

representações em questão, passam a compor um quadro multifacetado cuja abordagem 

global é necessária, apesar de complexa (CREPOP, 2008; Ruiz & Araujo, 2012). 

 O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) 

(2008), em manual de referência para atuação do psicólogo nessa área discute aponta 

que nos serviços públicos de atenção à saúde mental do trabalhador, além de integrar 

equipes de vigilância do trabalho, os psicólogos tem participado: 
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[...] da elaboração de diferentes modalidades terapêuticas de atenção aos 

trabalhadores, dando especial destaque às atividades grupais com 

portadores de doenças crônicas (LER/DORT; Lombalgia; PAIR, etc.). 

Em tais atividades, são adotadas diversas perspectivas teóricas. De modo 

geral, os grupos têm caráter informativo-terapêutico, valorizam o 

conhecimento e a subjetividade dos trabalhadores e visam à 

ressignificação do processo de adoecimento, além de legitimar o seu 

discurso, estimular a sua participação e autonomia em relação ao 

tratamento, o que propicia o autoconhecimento (p.31).  

 Esses profissionais desenvolvem atividades que percorrem os âmbitos da 

vigilância, da promoção e da assistência em saúde do trabalhador, e que estão inseridas 

em serviços de atenção primária, secundária e terciária do Sistema Único de Saúde. 

Sobretudo nos CERESTs, onde elas acontecem sistematicamente, seja na atenção direta 

aos usuários ou no apoio técnico a outras unidades capacitando a rede de serviços de 

saúde, auxiliando a formulação de políticas públicas dando suporte técnico e 

coordenando projetos de educação em saúde para a rede do SUS, em sua área de 

abrangência. Com essa atuação, esses serviços proporcionam oportunidades de 

fortalecimento e construção de estratégias individuais e coletivas, além da melhoria das 

condições de trabalho, buscando “produzir saúde” com vistas a subsidiar uma postura 

ativa do trabalhador diante da sua atividade de trabalho e da sua qualidade de vida. 

Nessa linha de pensamento, e ratificando observação feita anteriormente, as diretrizes 

do Ministério da Saúde, no Brasil, não se referem apenas à manutenção da saúde, no 
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caso da assistência (aspecto curativo), mas também à vigilância e, com ênfase clara, à 

prevenção
4
.  

 Contudo, é preciso retomar a discussão sobre as práticas atuais no campo em 

questão, bem como as concepções a elas relacionadas, visto que a divulgação e o debate 

sobre o mal-estar e o adoecimento no trabalho “não têm sido suficientes para mudar o 

quadro dos problemas de saúde mental relacionados ao trabalho” (Paparelli, Sato & 

Oliveira, p. 119, 2011). Portanto, fatores como tempo, ritmo, turnos, sobrecarga de 

trabalho, pressão por resultados, excesso de horas extras, horários irregulares ou 

inflexíveis, as práticas de assédio moral e outros tipos de violência, bem como outros 

aspectos nocivos das relações interpessoais no trabalho, são características da realidade 

do trabalho que merecem a atenção da psicologia. Elas podem acarretar efeitos 

deletérios à saúde psíquica dos trabalhadores e repercutir na sua qualidade da vida 

dentro e fora do ambiente de trabalho (Barbosa & Borges, 2011; CREPOP, 2008; 

Moreno, Fischer & Rotenberg, 2003; Osorio, 2006; Paiva & Borges, 2009; Paparelli, 

Sato & Oliveira, 2011; Ruiz & Araujo, 2012). 

 Entretanto, a questão do nexo causal entre os agravos à saúde mental e esses 

aspectos ainda é uma questão controversa e delicada. Sobre este tópico, Paparelli, Sato e 

Oliveira (2011) alertam que: 

[...] constata-se um movimento contraditório: ao mesmo tempo em que se 

apontam e discutem os contextos de trabalho que explicam a ocorrência 

desses problemas, testemunha-se não apenas o surgimento de ocupações 

e profissões que preservam características pouco recomendáveis sob a 

ótica do campo da SMRT [...], como também se constata que ainda há 

                                                             
4
 A mestranda e orientador registram aqui a contribuição, nesta observação, do professor-parecerista José 

Newton Garcia de Araújo (PUC-MG), em nota técnica inserida no então projeto de dissertação de 

mestrado, do qual foi um dos avaliadores. 
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quem duvide da existência do nexo entre saúde mental e trabalho! (p. 

119). 

 Numa tentativa de estabelecer parâmetros de referência, o Ministério da Saúde 

(2011) se posiciona definindo como diretrizes para o estabelecimento do nexo aspectos 

como natureza da exposição, grau ou intensidade da exposição, tempo de exposição, 

tempo de latência, evidências epidemiológicas e tipo de relação causal com o trabalho. 

Jacques (2007) chama a atenção para a necessidade de que a Psicologia do Trabalho 

entenda o estabelecimento do nexo causal como uma exigência legal importante e 

necessária, tanto para garantir o acesso do trabalhador aos seus direitos, como para a 

evolução do próprio campo. 

 Esta mesma autora, não obstante, registra haver certo reducionismo 

simplificador implicado na visão da relação saúde-trabalho através deste viés, o que 

deixa explicita a permanência da postura tradicional, hegemônica e de ranço higienista 

no estabelecimento do nexo causal saúde-trabalho na atualidade. Uma concepção 

relacionada a este posicionamento é a de que os agentes agressores à saúde do 

trabalhador são necessariamente externos ao sujeito, sejam eles materiais ou não, e que 

o sujeito é colocado, por força da atividade laboral prescrita, em um ambiente 

adoecedor. Sob o mesmo enfoque, a explicitação de situações envolvendo nexo causal 

entre trabalho e adoecimento se faz importante no contexto de estudos epidemiológicos, 

voltados para a descrição necessariamente genérica do que se passa em determinado 

coletivo de trabalho: 

[...] a busca da determinação social da doença e os dados de caráter 

coletivo relacionados aos transtornos mentais favorecem o 

reconhecimento da categoria trabalho como determinante do 



37 
 

adoecimento e permitem maior visibilidade ao sofrimento psíquico 

(CREPOP, p. 30, 2008).  

 Numa perspectiva contra-hegemônica Clot (2008), chama a atenção para o fato 

de que a atividade de trabalho nunca será meramente resultado direto de um contexto 

externo, tampouco reação mecânica a este, posto que ela implica em uma relação de 

transformação mútua. Logo, os riscos à saúde do trabalhador, notadamente os 

psicossociais, não podem então ser entendidos apenas univocamente como condições 

estritamente externas que atingem o sujeito em sua subjetividade e bem-estar somático. 

Coloca-se então a premissa, com a qual concordamos no presente enquadre teórico 

desta dissertação, segundo a qual listar determinado conjunto de agravos externos ao 

trabalhador é importante, mas não suficiente para entender a dinâmica inerente à gestão 

dos riscos de qualquer natureza, no contexto da atividade laboral. 

 Apesar de maciçamente estudados ao longo das últimas décadas, e através de 

diversos enfoques, aspectos psicossociais relacionados ao estresse no trabalho só foram 

reconhecidos recentemente pela Organização Internacional do Trabalho como uma 

categoria de risco emergente relacionada às novas características do mundo do trabalho. 

Embora disperso, o conceito de riscos psicossociais vem sendo discutido cada vez mais 

como uma categoria de análise indispensável, notadamente, na compreensão da relação 

entre trabalho e adoecimento ou sofrimento psíquico.  

 Tradicionalmente, os riscos ocupacionais em geral compõem o campo de 

interesse e estudo da Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e são entendidos como 

decorrências dos aspectos objetivos que compõem as condições ambientais do trabalho 

– as quais se referem a fatores físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Eles são, 

portanto, compreendidos em termos da probabilidade de um evento potencialmente 

danoso acontecer no contexto do trabalho, num futuro imediato ou remoto. Na 
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perspectiva da SST, essa probabilidade ou risco deve ser calculada a partir da analise 

dos fatores ambientais objetivos e mensuráveis relacionados ao possível acontecimento 

(Nascimento, Vieira & Cunha, 2010; Valléry & Leduc, 2012).  

 Os riscos são interpretados como ameaças concretas, portanto, passíveis de 

mensuração. Com isto, a tecnologia e o conhecimento estatístico passaram a ser usados 

como instrumentos de previsão, com a finalidade de se antecipar com rigor a situações 

indesejáveis e planejar sua prevenção (Bernardo, 2002). Logo, o uso da matemática e da 

estatística se faz importante para calcular não apenas as probabilidades dos eventos 

indesejados, como também perdas e ganhos, nas quais devem ser embasadas as decisões 

no presente (Almeida Filho, Castiel & Ayres, 2009; Luz 2001; Moraes, 2012; 

Nascimento et al., 2010). 

 Mary Jane Spink (2000, 2004) aponta a noção de risco como uma característica 

da modernidade, frente às mudanças na relação da humanidade com os acontecimentos 

futuros, a partir do surgimento das possibilidades do seu gerenciamento. Nesse sentido, 

essa concepção dos riscos ocupacionais traduz fortemente o entendimento de que é 

necessário controlar o presente. Com isto, a tecnologia e o conhecimento estatístico 

passaram a ser usados como instrumentos de previsão, com a finalidade de se antecipar 

com rigor a situações indesejáveis e planejar sua prevenção (Luz 2001; Moraes, 2012).  

 Tais pressupostos carregam em si a perspectiva de uma realidade ordenada, 

concreta permitindo a proposição de programas de controle dos riscos ocupacionais e 

prevenção de acidentes de trabalho, como é o caso das Comissões Internas de Prevenção 

de Acidentes (CIPA´s). Porém, ainda que essas iniciativas sejam importantes, elas não 

são suficientes e abarcam apenas parte da complexidade que compõe a questão dos 

acidentes e do adoecimento no trabalho (Luz, 2001; Ruiz & Araujo, 2012). 
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 Segundo Seligmann-Silva et al (2010) “Os aspectos sociais, econômicos e 

organizacionais, assim como os processos psicossociais em suas repercussões sobre a 

subjetividade do trabalhador, são minimizados ou ignorados” (p. 187). Nesse tipo de 

abordagem, quaisquer dimensões não mensuráveis ou não observáveis diretamente, tais 

como características individuais, processos singulares decorrentes da defasagem entre o 

trabalho prescrito e o realizado, variabilidade humana ou questões sociais e históricas 

das pessoas que as percebem, são desconsideradas. Ou seja, esses são aspectos 

excluídos do conjunto de conhecimentos válidos sobre a experiência real do trabalho 

(Moraes, 2012; Nascimento et al., 2010; Ruiz & Araujo, 2012). 

 Com base na discussão da OIT acerca dos aspectos psicossociais do trabalho, 

Glina (2010) define riscos psicossociais como sendo “aspectos do desenho do trabalho, 

organização e gerenciamento do trabalho e seus contextos sociais e ambientais, que têm 

o potencial de motivar danos psicológicos e sociais ou físicos” (p.). Légeron e Nasse 

(2008) acrescentam que os riscos de natureza psicossocial estão relacionados à 

ocorrência de estresse, assédio moral, sexual, violência, conducentes a formas diversas 

de sofrimento subjetivo, relacionadas a eventos como adoecimento, demissão ou mesmo 

suicídio.  

 Ruiz e Araújo (2012), discutindo os modos de gestão dos riscos ocupacionais da 

SST afirmam que, em geral, eles não são dissociados de um conjunto de práticas, 

valores éticos e de políticas de “recursos humanos” adotados por uma organização. Os 

autores chamam a atenção para os efeitos da adoção desses modelos considerando que, 

como desdobramento das análises iluminadas por este viés, deflagra-se um alerta sobre 

“o quanto a priorização de uma gestão exclusivamente sensível ao controle normativo, a 

indicadores e a certificações poderia estimular um mascaramento e o afastamento dos 
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problemas reais do cotidiano de trabalho e levar à burocratização excessiva” (Ruiz & 

Araujo, p. 172, 2012). 

 Essas concepções e práticas não abarcam, portanto, riscos de natureza imaterial, 

não observáveis diretamente, nem impassíveis de previsão e controle preciso, como é o 

caso dos riscos psicossociais. Isso põe em cheque qualquer abordagem a eles que 

tenham referenciais gerencialistas e higienistas. 

 Ruiz e Araujo (2012) então apontam as abordagens que têm a atividade de 

trabalho como unidade central de análise como alternativas para a abordagem aos riscos 

psicossociais: 

[...] destacam-se aqui as abordagens chamadas de “clínicas do trabalho” 

que têm apostado na atividade como referência privilegiada para romper 

com visões distanciadas dos especialistas e fazer aproximações entre os 

debates sobre saúde, segurança, produtividade e qualidade. Ou seja, essas 

abordagens partem das sinalizações da ergonomia que, ao se deslocar do 

laboratório experimental e aproximar-se do trabalho real, destacou a 

defasagem existente entre o trabalho prescrito e aquele de fato realizado, 

ou seja, a atividade de trabalho (p. 171). 

 Compõem esse conjunto de perspectivas teóricas a ergologia, a ergonomia da 

atividade, a psicossociologia e a psicodinâmica do trabalho, bem como a Clínica da 

Atividade a qual será retomada com maior detalhamento mais a frente. O 

posicionamento descrito por Ruiz e Araújo (2012) implica em repensar o lugar do 

especialista no processo de análise e gestão dos riscos e da saúde. Coloca-se em 

destaque então, a premissa metodológica básica das Clínicas do Trabalho – assim como 

já foi discutido no âmbito Saúde do Trabalhador – de inclusão do trabalhador no 
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processo de análise da sua atividade de trabalho (Bendassolli & Soboll, cap. 1, 2011; 

Osorio, 2010; Ruiz, & Araujo, 2012). 

 Para estas abordagens, o trabalhador desenvolve sua atividade de trabalho 

fazendo frente à tensão que se põe entre as exigências da realidade e os mecanismos de 

controle e normatização do trabalho. Ele precisa manejar continuamente o conflito entre 

lógicas diferentes – por vezes contraditórias – postas em jogo na realidade de trabalho, 

como as que perpassam instâncias individuais, sociais e econômicas. As possibilidades 

de ação desse trabalhador sobre o seu trabalho e o reconhecimento dessas possibilidades 

compõem os aspectos principais para a compreensão das questões da saúde no trabalho 

(Valléry & Leduc, 2012). 

 Contudo, é inadequado pensar em abordagens capazes de contemplar todas as 

possibilidades de manifestação de qualquer tipo de risco no âmbito do trabalho, visto 

que, alguns fatores de risco (de diferentes naturezas) acompanham a atividade, ao longo 

do processo ou no âmbito do ambiente de trabalho. Há riscos que não podem ser 

eliminados da experiência de trabalho ou mesmo da vida. Isso reitera a importância de 

compreender como os trabalhadores lidam com essas situações, bem como de intervir, 

no sentido de fortalecer indivíduos e coletivos, aumentando suas referências e 

possibilidades de ação frente à realidade (Clot, 2010a, 2010b; Ruiz, & Araujo, 2012). 

 A partir disso, é possível vislumbrar duas conclusões importantes. A primeira 

delas é a de que é necessário se pensar em novas formas de articular conhecimentos e 

práticas, de forma a alcançar, o quanto possível, a complexidade dos riscos 

psicossociais enquanto fenômeno. 

 Nesse sentido, Clot (2010a) reconhece a pertinência do modelo de estresse 

ocupacional Demanda-Controle proposto por R. Karasek (cf. Karasek, 2011), e traça 

aproximações cautelosas com algumas ideias da Clinica da Atividade. O autor afirma 
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que este modelo de estresse ultrapassa qualitativamente outros, na medida em que se 

distancia de uma abordagem com enfoque meramente adaptativo – como é característica 

da maioria dessas teorias – e se aproxima de uma perspectiva dinâmica de saúde. 

 O modelo em questão relaciona a exigência psicológica do trabalho ao grau de 

autonomia/controle do trabalhador para tomar decisões em seu trabalho. Trabalha-se 

com a hipótese que um alto nível de demanda psicológica associado a um baixo grau de 

autonomia para tomar decisões aumenta o risco de se desenvolver problemas de saúde 

relacionados ao trabalho. 

 Nessa perspectiva, demanda psicológica está relacionada à carga afetivo-

emocional do trabalho, ao nível de concentração necessário e ao ritmo imposto. Já a 

autonomia ou latitude de controle refere-se às possibilidades de agir do trabalhador, de 

tomar decisões e agir em sua realidade de trabalho, de forma a garantir a atividade e 

desenvolver competências profissionais. Clot (2010a) traça aproximações e 

distanciamentos entre a concepção de autonomia com que trabalha na Clínica da 

Atividade e a concepção trazida nesse modelo. Apesar de serem mais distanciamentos 

que aproximações, isto mostra um vislumbre de possibilidades de diálogos cuidadosos 

nesse sentido (Bernardes Santos, 2006; Clot, 2010a; Valléry & Leduc, 2012). 

Voltaremos ao Modelo Demanda-Controle nas seções em que discutiremos seus 

pressupostos teóricos-metodológicos assim como o instrumento proposto por ele no 

método (seção 3). Passaremos agora para a apresentação da principal perspectiva 

norteadora da presente pesquisa. 

 

2.3. Clínica da Atividade, pressupostos teóricos 

 “transformar sua experiência vivida de um objeto em objeto de uma nova experiência 

vivida” (Clot, 2008, p. 193). 
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Yves Clot  

 A Clínica da Atividade configura-se como uma abordagem teórico-metodológica 

da Psicologia do Trabalho, resultante de pesquisa e elaborações teórica conduzidas por 

Yves Clot e o grupo de colaboradores vinculados ao Conservatoire National des Arts et 

Métiers (CNAM – Psicologia do Trabalho http://psychologie-travail.cnam.fr/ ), em 

Paris. Conforme já exposto, trata-se de uma perspectiva filiada à psicologia histórico-

cultural soviética, e com aportes fundamentais oriundos da produção do Círculo Bakhtin 

(cf. Clot, 2005).  

 O trabalho é compreendido nesta abordagem como “atividade permanente de 

recriação de novas formas de viver, e não apenas como tarefa, mas como atividade 

dirigida, histórica e processual” (Bendassolli & Soboll, cap. 1, 2010). Lhuilier (2010) 

acrescenta que o trabalho é um exercício de coletividade, no qual o sujeito pode, através 

da execução de uma “obra útil”, inscrever-se na historia de um coletivo profissional, de 

um gênero profissional. Clot (2008) traduz este conteúdo com a expressão trabalho 

como “sair de si”. 

 Sob essa perspectiva, a atividade de trabalho nunca será meramente resultado de 

um contexto, tampouco reação mecânica a este, posto que, ela implica necessariamente 

em uma relação dialógica de transformação. Por conseguinte, os riscos ocupacionais, 

notadamente os psicossociais, não devem ser entendidos como condições estritamente 

externas ao sujeito e a sua elaboração subjetiva na construção de significados. 

 É necessário compreender a atividade manifestada em comportamentos 

observáveis sem, contudo, deixar de levar em conta o alcance das possibilidades 

deixadas de lado no desenvolvimento da atividade profissional, seja por preferência ou 

impedimento da atividade, partindo da premissa de que o desgaste físico e/ou psíquico 
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no trabalho precisa ser compreendido não só no que se realiza, mas também no que não 

se faz, ou no que se gostaria de fazer ou não fazer (Clot, 2008; Osorio, 2010). 

 Osorio (2010) destaca que na medida em que o trabalho se processa através da 

atividade, a subjetividade é produzida. Enquanto que a atividade é sempre mais do que 

gestos, os quais podem ser observados diretamente, ela é também o que não pode ser 

observado, o que não foi realizado, o conflito entre as várias possibilidades. Segundo 

Clot (apud. Osorio, 2010) o real da atividade também é:  

[...] o que não se faz, aquilo que não se pode fazer, o que se tenta fazer 

sem conseguir – os fracassos – aquilo que se desejaria ou poderia fazer, 

aquilo que não se faz mais, aquilo que se pensa ou sonha poder fazer em 

outro momento (Osorio, 2010, p. 42).   

 É sob esta perspectiva teórica (com suas consequências metodológicas) de 

análise do trabalho que a presente pesquisa se debruçou sobre a atividade laboral do 

técnico de enfermagem, na tentativa de conhecer aspectos pautados não somente na 

atividade realizada, como também no real da atividade de trabalho. Com isso, buscou-

se conhecer como estes profissionais processam internamente suas experiências de 

trabalho, e sobretudo, quais os caminhos de manobra para ajuste e aperfeiçoamento de 

sua prática. Tal intento partiu do pressuposto segundo o qual estes trabalhadores vêm 

sendo cada vez mais confrontados com vivências que abalam seu poder de agir, 

situações em que o nível de exigências aumenta, enquanto os recursos individuais e 

coletivos disponíveis para enfrentá-las diminuem (Bendassolli & Soboll, cap. 1, 2011). 

A noção teórica de poder de agir, central no quadro de referências da presente pesquisa, 

diz respeito portanto ao raio ou a margem de ação do sujeito, relacionada a seu poder de 

recriação e transformação da própria realidade (Clot, 2010).  
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 Considerando que o trabalho e a atividade são processos, faz-se necessário 

observá-los em curso para que seja possível compreendê-los (Osorio, 2010). Em 

consonância com a natureza clínica desta abordagem, entende-se o empenho de uma 

ação dialógica voltada para promover uma transformação nos participantes da pesquisa 

(sujeitos) no sentido da ampliação do poder de agir desses sujeitos sobre si e sobre a 

realidade circunjacente. Nesse sentido, parte-se do pressuposto que o imprescindível no 

diálogo é o seu desenvolvimento ou seus impedimentos, e que há uma dinâmica 

constante de confrontação criativa entre o individual e o coletivo, sendo tal 

enfrentamento (eventualmente conflituoso)  a base da dinâmica psíquica conducente à 

saúde, ao desenvolvimento pessoal ou ao adoecimento  (Clot, 2010b). 

 É importante destacar a configuração fundamental desta pesquisa como uma 

proposta de coanálise (envolvendo necessariamente o sujeito-participante) da atividade 

de trabalho, dentro do seu próprio contexto habitual, e circunscrevendo essa experiência 

profissional como objeto de reflexão para o sujeito-participante. Qualquer que seja a 

técnica utilizada à luz da Clínica da Atividade, nenhuma pesquisa/intervenção se 

desdobra ou se caracteriza como um momento para que o pesquisador “extraia” dos 

trabalhadores informações descritivas a respeito de algum aspecto do trabalho. É sim 

um momento de construção e reconstrução, no qual os trabalhadores assumem o papel 

de observadores, pesquisadores e co-analistas das próprias experiências laborais 

(Osorio, 2010). 

 Essa é portanto uma tentativa de desvelar o trabalho em seu processo de criação 

e recriação, entendendo que só é possível compreendê-lo se nos propusermos a 

transformá-lo. Nesse processo de transformação, confronta-se os trabalhadores com os 

possíveis e impossíveis da sua atividade de trabalho para que eles possam então criar e 

recriar recursos para o seu exercício profissional individual e coletivo (Osorio, 2010).  
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 O intuito da presente pesquisa, em termos de balizamento teórico, pode ser 

resumido como um esforço de aproximação à situação do trabalhador em risco 

psicossocial presumido, de maneira a não apenas descrever os riscos psicossociais 

presentes no contexto profissional dos técnicos de enfermagem, mas empreender um 

esforço consistente em compreender como o indivíduo lida com tais aspectos em 

situação de trabalho real. 

 Para Clot, as abordagens tradicionais e hegemônicas às questões da saúde (física 

ou mental) no ambiente laboral, denominadas por autores como ele de “higienista” (cf. 

Clot, 2010a), têm como ponto comum a crença de que o risco no trabalho teria relação 

com aspectos extrínsecos ao indivíduo-trabalhador: condições de trabalho, assédio 

realizado por colegas ou superiores, turnos de trabalho que perturbam os ritmos 

familiares usuais, esvaziamento e desqualificação da atividade laboral (Lhuilier, 2002) 

ou qualquer outro aspectos do desenho ou da organização do trabalho, bem como de 

seus contextos sociais e ambientais, que têm o potencial de motivar danos psicológicos 

e sociais ou físicos. A denominação “higienista” se origina da ideia de que as 

abordagens tradicionais repousam sobre o princípio da possibilidade de diminuição do 

risco psicossocial da atividade de trabalho em função da eliminação (ou atenuação) de 

determinadas fontes de estresse – uma “higiene” das condições de trabalho. 

 O mesmo autor afirma que essas abordagens veem o trabalhador como um 

operador passivo vítima da constelação de fatores de risco impostos pela organização do 

trabalho, a qual por sua vez é vista como uma potência tóxica externa que contamina os 

trabalhadores. Apoiadas no conhecimento especializado, seja criticando as condições de 

trabalho ou oferecendo uma reparação através do suporte psicoafetivo, essas abordagens 

deixam a possível ação dos trabalhadores em segundo plano. Elas passam “diretamente 
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de efeitos às causas sem ver o que os trabalhadores realmente fazem o que lhes é 

exigido ou o que acontece com eles.” (Clot, p. 42, 2010b – tradução nossa.) 

 Alternativamente a essa perspectiva sobre o lugar do trabalhador em seu 

trabalho, Clot incorpora a noção de saúde de Canguilhem (1984) que, sob a perspectiva 

da criatividade e da autonomia, entende como saúde a capacidade do sujeito de assumir 

responsabilidade pelos seus atos e de criar novas relações entre coisas que não se 

relacionavam antes da sua ação/intervenção, ou seja, ter saúde está relacionado a deter, 

preservar e ampliar o domínio sobre si e sobre o mundo (Antunes Lima, 2011).  

 Nessa perspectiva, o desgaste físico e/ou psíquico no trabalho precisa ser 

compreendido não apenas no que se realiza, mas também no que não se faz ou no que se 

gostaria de fazer ou não fazer (Clot, 2010; Osorio, 2010). É necessário, então, intervir 

onde o poder de agir se encontra amputado ou reduzido a fim de criar condições para 

restaurá-lo. 

 A partir dessa concepção, Clot (2013) conclui pela importância do cuidado com 

o ofício em todas as suas instâncias, as quais ele enumera como sendo: impessoal, 

transpessoal, interpessoal e pessoal (voltaremos a elas mais a frente). Vendo o ofício 

como algo no qual o trabalhador pode se reconhecer, para o autor cada trabalhador, 

junto aos seus colegas, possui a responsabilidade de manter a “arquitetura do ofício” e, 

no contato com os imprevistos da realidade de trabalho, questionar e garantir a 

qualidade do trabalho.  É nesse cuidado com o ofício – traduzido na postura de 

questionamento aos seus critérios de qualidade – é que, para o autor, está a fonte da 

saúde no trabalho.  

 Clot (2013) entende que a eficácia profissional pode ser fonte de saúde no 

trabalho, nas situações em que a performance não é reduzida a números e 

comportamentos seguros a serem seguidos. Nessa perspectiva, Clot (2013) critica a 
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aplicação de preceitos da gestão estratégica e financeira à gestão psicológica, sobretudo 

em relação aos riscos psicossociais, no que ele chama de uma “engenharia do 

sofrimento profissional”. Ele afirma que isso põe em risco o trabalhador e sua saúde 

mental, na medida em que desapropria o trabalhador da sua atividade laboral. A partir 

dessa “administração” do sofrimento no trabalho a fragilidade da situação de trabalho é 

mascarada por uma suposta fragilidade de ordem pessoal. 

 Nessa perspectiva higienista, os trabalhadores são transformados em um 

conjunto de vulnerabilidades a aparelhar e tratar, “sujeitos frágeis” que precisam ter seu 

comportamento reformado e seu sofrimento acompanhado em uma lógica de prevenção 

sistemática e desintoxicação potencial. Desprovido do poder sobre sua própria 

atividade, cabe ao trabalhador se submeter e utilizar corretamente essas “máquinas de 

cuidar” oferecidas pela organização que o protege do risco. 

 Dessa maneira, o trabalhador é impedido de fabricar seu próprio contexto de 

trabalho, um contexto que lhe faça sentido e no qual ele se reconheça e assim “fazer o 

seu ofício”. Portanto, o risco à saúde do trabalhador está justamente onde este domínio 

sobre sua realidade de trabalho está prejudicado; onde suas possibilidades de sua ação 

sobre o seu trabalho ou seu poder de agir está reduzido. Para essa perspectiva sobre a 

realidade de trabalho essa conjuntura de erradicação das doenças do trabalho na verdade 

as alimenta, ao invés de cuidar da saúde. 

 Cuidar da saúde então é cuidar do ofício. A função da abordagem em clínica da 

atividade é, portanto, fazer com que esse cuidado aconteça e ganhe subsídios e força. Os 

recursos para essa tarefa se encontram na atividade impedida, naquilo que não foi 

realizado por algum motivo. Desvelando desses recursos bloqueados no 

desenvolvimento da atividade, pondo em debate o ofício nos afetos e técnicas que o 

sustentam, é possível confrontar a atividade realizada e por em questão os critérios de 
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qualidade do trabalho bem feito. A partir disso os trabalhadores se reapropriam do seu 

ofício, que é defendido e suprido de recursos e a organização do trabalho pode ser 

reformada possibilitando novas margens de manobra. A ausência de debate sobre os 

critérios de qualidade do ofício pode colocar a ele e ao trabalhador em situação de 

fragilidade. Definindo o que entende por ofício, Clot (2013) conclui que “cuidado com 

o ofício” precisa passar pelas quatro instâncias já mencionadas (impessoal, transpessoal, 

interpessoal, pessoal):  

“[...] um ofício não é, certamente, apenas uma “prática”. Também não é 

apenas uma atividade. Nem apenas uma profissão. Preferimos defini-lo 

como uma discordância criativa – ou destrutiva – entre as quatro 

instâncias em conflito de uma arquitetura fundamentalmente social que 

pode adquirir uma função psíquica interna. Uma ligação-desligamento a 

sustentar e sempre refazer entre os espaços-tempos irredutivelmente 

pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal.” (Clot, 2013, p. 6). 

 Para o autor o ofício pode ser entendido como um organismo que vive tanto das 

relações dinâmicas de ligações possíveis e impossíveis quanto das rupturas entre essas 

quatro instâncias. A instância pessoal abrange a esfera das vivências subjetivas do 

trabalhador em cada situação singular, e está relacionada com a saúde, adoecimento, 

sentimentos e emoções, assim como com a dinâmica dialógica de constituição de 

significado e apropriação do contexto. A instância interpessoal representa o destinatário 

ao qual a atividade se dirige, garantindo o seu sentido e a dinâmica de construção do 

autoconceito individual, necessariamente atravessado pelo “outro” com o qual interage  

(Clot, 2013; Da Rocha Falcão, & Lima da Silva, NO PRELO). 

 A instância transpessoal demarca o atravessamento do ofício pela sua história 

coletiva que, por sua vez, delimita as ações encorajadas ou inibidas, os gestos possíveis 
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ou impossíveis em um determinado meio profissional estabelecendo assim práticas 

sócio-profissionais e os critérios de qualificação de um trabalho bem feito. Clot (2013) 

aponta que esses “esperados genéricos” da atividade são “o gênero profissional e o 

sobredestinatário do esforço consentido de cada um” (p. 6) e provê referências laborais 

imediatas. 

 Entretanto, Clot (2008) também chama a atenção para o fato de que estes 

parâmetros para a ação são frequentemente postos à prova pela realidade, e nesse 

conflito, os profissionais precisam dar conta das exigências do real enquanto lidam com 

as definições do gênero. Nessas ocasiões de enfrentamento do real é requerida do 

trabalhador criatividade para o ajustamento e garantia do desenvolvimento da atividade, 

em outras palavras, uma estilização. Para Clot (2008), o estilo mantêm o gênero, visto 

que amplia os recursos coletivos para a ação, ao mesmo tempo em que lhe abastece de 

um “modo de ser” inovador.  

 Os conceitos de “gênero” e “estilização” provêm de fato da contribuição do 

Círculo Bakhtin no domínio da teorização acerca da linguagem e da função semiótica 

em geral; gêneros literários, como o romance, têm características próprias que permitem 

estabelecer que determinada produção “é” um romance, ao mesmo tempo em que 

inovações são sempre possíveis e desejáveis, como é exemplo o surgimento, nos anos 

cinquenta do século passado, do “nouveau roman” francês (cf. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nouveau_roman). No domínio da análise da atividade de 

trabalho, a existência de gêneros profissionais, como é o caso do coletivo dos técnicos 

em enfermagem, aqui em estudo, apresentam uma série de prescrições (muitas das quais 

não-escritas ou explicitadas) que representam o conjunto de balizamentos acumulados 

historicamente pela própria prática profissional, prescrições estas que, vistas de perto, 

em termos da análise da atividade de cada trabalhador, individualmente, vão evidenciar 
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mudanças, deturpações, inovações ou transgressões, que inclusive ao longo do tempo 

permitirão ao gênero se renovar; tal processo pode ser capturado e exemplificado em 

falas de sujeitos-trabalhadores, quando afirmam que [tal atividade] se faz [de tal 

maneira], mas eu costumo fazer [desta outra maneira] (exemplos concretos nessa 

direção serão destacados mais adiante, no corpus de dados clínicos que serão mostrados 

e analisados).  

 Dessa forma, é possível considerar que não apenas a pessoa está em um coletivo, 

mas o coletivo também passa pela pessoa, na medida em que esse coletivo permite ao 

trabalhador “tomar liberdades” agindo sobre a ele, e não simplesmente reproduzi-lo. O 

coletivo então se converte em diálogo interior a serviço da atividade. Além do que  é 

importante enfatizar que  a fragilização do coletivo de trabalho dificulta a renovação do 

gênero profissional, que pode  ser  considerado  como  um  mediador fundamental para  

a  atividade  laboral concreta (Clot, 2013).   

 Os regramentos jurídico-formais e genéricos constituem a instância impessoal do 

ofício e da abordagem à atividade de trabalho, assim como a tarefa e as definições da 

função. Apesar de ser o nível mais descontextualizado na estrutura da atividade do 

trabalhador, ele é também o que está na base do ofício sustentando cada situação 

particular cristalizada na organização. Por isso, Clot (2013) expõe a importância de se 

estabeleça necessariamente uma relação dinâmica de trocas entre essa e as outras 

instâncias do ofício para que ela se renove. 

 Tendo apresentado os principais referenciais teóricos desta pesquisa passamos 

agora para a seção onde será apresentado o método, bem como alguns pressupostos 

teórico-metodológicos que nortearam as escolhas metodológicas. 
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3. Método 

 No presente capítulo são apresentados os caminhos operacionais percorridos 

para a consecução dos objetivos da pesquisa aqui descrita, bem como são reenfatizados 

alguns pressupostos teórico-metodológicos importantes (seções 3.1 e 3.2). Serão 

apresentados os objetivos do estudo (3.3.); o contexto de pesquisa (3.4), e os sujeitos-

participantes (3.5). O capítulo segue então com o detalhamento do registro da atividade 

de trabalho (3.6) – em que se explicita o caminho operacional e os instrumentos (3.6.1) 

e os procedimentos de coleta (3.6.2 e 3.6.3) elencados para a pesquisa – e a seção de 

procedimentos de análise (3.7), em que são apontados os meios cursados para a 

descrição, sistematização e compreensão analítica das informações produzidas na 

pesquisa.  

 A opção acima aludida de reenfatizar determinados pressupostos teórico-

metodológicos neste capítulo deve-se a dois motivos: 1. Constatação de particularidades 

do exercício de pesquisa na abordagem da Clínica da Atividade e os desdobramentos 

metodológicos de fundamentos teóricos como o posicionamento do pesquisador e dos 

participantes; 2. Pertinência de esclarecer e justificar adequadamente a escolha de 

determinado caminho operacional composto por dois estudos em esforço de 

concatenação, como será explicitado na sequência. 

 

3.1. Pressupostos teórico-metodológicos 1 

 Como já mencionado na seção de referencial teórico, a presente pesquisa teve 

como foco de problematização a abordagem do risco psicossocial no contexto da 

atividade laboral, comportando uma abordagem descritiva voltada para determinado 

gênero profissional (os técnicos em enfermagem), complementada por uma abordagem 

clínico-qualitativa, voltada para a exploração dos recursos de gestão individual das 
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situações de risco presumido que forem constatadas. Para a realização da primeira parte 

da pesquisa, acima aludida, optou-se pela aplicação do Job Content Questionnarie (ver 

seção 3.1.2 adiante), que se apoia em determinado modelo teórico para o estudo de 

aspectos psicossociais no contexto de trabalho: trata-se do Modelo Demanda-Controle 

(Demand-Control Model ou Job Strain Model) proposto por Robert Karasek (1979), e 

que tem sido tradicionalmente utilizado para o estudo dos fatores psicossociais dos 

contextos de trabalho (Alves, Hökerberg & Faerstein, 2013; Araújo, Graça, & Araújo, 

2003; Bernardes Santos, 2006). Com essa proposta, Karasek buscou avançar em relação 

aos modelos que analisavam o processo de produções de situações de estresse apenas 

baseados nas capacidades adaptativas do sujeito para enfrentar às demandas. A partir da 

crítica a esse enfoque limitado, esse autor propôs uma ferramenta de inquérito baseada 

na consideração matricial de duas dimensões básicas, consideradas, em termos de 

pressuposto teórico de partida, como fundamentais para se avaliar o grau de risco 

psicossocial de determinado coletivo de trabalho ou gênero profissional (cf Karasek, 

2011), a saber: latitude de controle, ou seja, o grau de autonomia do trabalhador para 

tomar decisões em sua atividade de trabalho, de forma a garantir (e compartilhar 

responsabilidade) na condução dessa atividade, além de desenvolver suas competências 

profissionais e usar sua criatividade; e demanda psicológica do trabalho,  que faz 

referência ao quanto o trabalho exige cognitiva e emocionalmente do trabalhador ao 

envolver aspectos como pressão de tempo e ritmo, nível de concentração e interrupções, 

riscos para terceiros em função de decisões tomadas, convivência com situações 

socialmente indesejadas (como morte, sofrimento em geral, etc.). Após reelaborações 

dos autores da referida ferramenta, notadamente em termos de análises fatoriais para 

resumo das respostas obtidas e verificação do modelo, algumas dimensões de análise 

(fatores) foram acrescentadas ao modelo, como a dimensão de suporte social, que 
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representa o apoio profissional e emocional que o trabalhador obtém de superiores e 

pares para a realização de sua atividade de trabalho (Alves, Hökerberg & Faerstein, 

2013; Bernardes Santos, 2006; Reis, Fernandes & Gomes, 2010; Valléry & Leduc, 

2012). 

 Clot (2010) argumenta a favor do Modelo Demanda-Controle proposto por   

Karasek e do Job Content Questionnaire (JCQ) que é suportado por tal modelo, apesar 

de sua reserva em relação à aplicação de questionários para a abordagem do risco 

psicossocial (tendo em vista que, para Clot, a perspectiva higienista de redução do risco 

psicossocial a agravos externos não se sustenta – cf. discutido anteriormente). Para Clot, 

em análise que endossamos aqui, a ferramenta em questão pode ser considerada como 

um instrumento epidemiológico sensível para mensurar as situações de risco no 

contexto laboral, em termos de análise de coletivos de trabalho. Para este autor, o 

modelo de estresse psicossocial proposto por Karasek ultrapassa qualitativamente 

outros, na medida em que se distancia de uma abordagem com enfoque meramente 

adaptativo do trabalhador ou do ambiente de trabalho e se aproxima de uma perspectiva 

dinâmica de saúde. Clot aponta ainda certa afinidade entre a forma como o modelo trata 

e valoriza a autonomia do trabalhador e a perspectiva da Clínica da Atividade em 

relação à importância do poder de agir deste trabalhador, em sua atividade laboral. Não 

obstante, Clot ressalva pertinentemente que a análise que esse instrumento proporciona 

não esgota a questão dos conflitos de objetivos que envolvem estruturalmente a situação 

de trabalho: objetivos dos trabalhadores (auto-avaliação do trabalho bem feito e bem 

estar no trabalho), e objetivos das organizações na direção de “boas práticas” 

(diretamente relacionadas a ganhos de produtividade). Para Clot, finalmente, o modelo 

em discussão traz contribuição de qualidade (apesar de estruturalmente limitada) acerca 

de mapeamento de situações de risco na atividade laboral, enriquecendo discussões 
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acerca da chamada “qualidade” do trabalho (e da QVT – Qualidade de Vida no 

Trabalho). Em suma, o Job Content Questionnaire foi escolhido para mapear situações 

de risco presumido no coletivo de técnicos em enfermagem, permitindo caracterizar 

determinado nível de risco cuja gestão pessoal será complementada por outra forma de 

abordagem – necessariamente clinica.    

 Na relação entre as duas dimensões constitutivas do Modelo Demanda-Controle, 

acima aludidas, as diferentes combinações possíveis entre os níveis “alto” e “baixo” de 

latitude de controle e demanda psicológica traduzem experiências laborais distintas, e 

permitem a construção de espaço de mapeamento com quatro quadrantes, conforme 

ilustrado pela figura 1 abaixo. A matriz de cruzamento das demandas supracitadas 

permite a caracterização de quatro tipos básicos de contextos de trabalho (Figura 1): 

“alta exigência do trabalho” (caracterizado como alta demanda e baixo controle), 

“ocupação ativa” (alta demanda e alto controle), “ocupação passiva” (baixa demanda e 

baixo controle) e “baixa exigência” (combinando baixa demanda e alto controle).  
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Figura 1: Esquema ilustrativo da composição das dimensões “Latitude 

de controle” e “Demanda psicológica” na composição da avaliação de 

risco psicossocial de ocupações profissionais através do questionário 

JCQ-Karasek (traduzido e adaptado de Alves e cols., 2004, pg. 02).  

 

 Os quatro perfis de experiência laboral podem ser representadas por quadrantes 

atravessados por duas diagonais transversais. A “Diagonal A” aponta o risco de 

distúrbios de ordem psicológica (riscos psicossociais) e de doença física. A principal 

hipótese estabelecida é a de que o risco psicossocial no trabalho se configura a partir de 

um alto nível de demanda psicológica associado a uma baixa latitude de controle para 

tomar decisões sobre o trabalho, na medida em que esta combinação estrutura condições 

nocivas e aumenta do risco do trabalhador desenvolver problemas de saúde relacionados 

ao trabalho tais como fadiga, ansiedade, depressão e DORTs (quadrante 1). 

 A “Diagonal B” assinala motivação/possibilidades para desenvolver novos 

comportamentos diante da tarefa. Na “ocupação ativa” (quadrante 2) o profissional é 

desafiado com um alto nível de demanda psicológica, associada a um alto nível de 

latitude de controle, ou seja, abertura para usar todas as suas competências e 

criatividade no processo de decisão de como agir diante da demanda. Já no quadrante 

quatro, a situação representada é a da ocupação passiva; esse tipo de experiência laboral 

pode conduzir ao declínio global da atividade do indivíduo ou ao “esvaziamento da 

atividade” (cf. Lhuillier, 2002), bem como à redução da capacidade do sujeito de 

produzir soluções para as tarefas e intercorrências enfrentadas por ele, do que decorre a 

escassez ou ausência de situações que proporcionem qualquer tipo de desenvolvimento 

profissional. 

 O questionário derivado desse modelo foi chamado de Job Content 

Questionnarie (JCQ) ou Questionário do Conteúdo do Trabalho. O JCQ foi utilizado 
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como um dos instrumentos dessa pesquisa no momento do estudo 1. É a ele que 

dedicaremos a próxima seção. 

 

3.1.2. Job Content Questionnarie 

 O JCQ, conforme já aludido anteriormente, é uma ferramenta de diagnóstico de 

estresse em coletivos de trabalho ou ocupações laborais construído a partir do Modelo 

Demanda-Controle, tendo sido utilizado nesta pesquisa em sua versão brasileira 

resumida com 26 itens, a qual mantém as mesmas questões deste questionário em 

versão resumida aplicado no levantamento Sumer 2003 – França (cf. DARES-DRESS, 

2008) com o suporte do material já traduzido e adaptado para Brasil, na sua versão 

longa (Araújo & cols, 2003). De forma geral, o JCQ é bastante utilizado 

internacionalmente e é considerado aplicável a todos os tipos de atividade ocupacional , 

podendo ser caracterizado como um instrumento direcionado à estrutura social e 

psicológica da situação de trabalho (Alves, Hökerberg & Faerstein, 2013; Araújo, Graça 

& Araújo, 2003; Bernardes Santos, 2006). 

 Conforme mencionado na seção anterior são avaliadas pelo JCQ as seguintes 

dimensões do ambiente psicossocial do trabalho: latitude de controle sobre o trabalho, 

demandas psicológicas e suporte social. Das 26 questões, nove são referentes à 

dimensão de demandas psicológicas, nove referentes à latitude de controle e oito ao 

suporte social. A latitude de controle – que diz respeito ao grau de abertura que o 

trabalhador possui para participar e decidir sobre seu trabalho – se desdobra em três 

subdimensões que são: margem de manobra e decisão do trabalhador sobre seu trabalho; 

reconhecimento e recurso às competências do trabalhador; e margem de 

desenvolvimento destas competências. 
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  A dimensão demanda psicológica – que faz referência a quanto o trabalho exige 

cognitiva e emocionalmente do trabalhador e envolve aspectos como ritmo, nível de 

concentração e interrupções – também é dividida em três subdimensões, são elas: a 

quantidade e a rapidez exigida no trabalho; complexidade e intensidade das tarefas 

demandadas; fragmentações, interrupções ou perturbações na atividade.  

 Por fim, a dimensão de suporte social – a qual representa o apoio que o 

trabalhador obtém de superiores e pares – se desdobra em outras quatro subdimensões: 

suporte profissional recebido dos superiores; suporte profissional recebido dos colegas; 

suporte emocional recebido dos superiores; e suporte emocional recebido dos colegas. 

 As respostas são dadas através de escala do tipo Lickert, com as seguintes 

opções: Discordo muito, Discordo, Concordo e Concordo muito. Essas questões 

recebem pontuações ponderadas de 1 a 4, a partir das quais é possível calcular escores 

para cada uma das três dimensões do modelo (ver quadro ilustrativo, no Anexo 1 , que 

exemplifica as questões referentes a cada dimensão e subdimensão, além de apresentar 

as fórmulas para o cálculo dos escores de cada uma delas). 

 Uma vez obtidos os três escores referentes às dimensões avaliadas pelo 

questionário é possível estabelecer a condição de risco psicossocial no trabalho, dentro 

da perspectiva do Modelo Demanda-Controle, que caracteriza a população estudada. 

Assim, é possível localizar, a população de uma determinada ocupação em relação a 

outras populações de ocupações semelhantes ou não em função da sua condição de risco 

psicossocial. A ilustração 1, abaixo, traz dados referentes a algumas ocupações 

profissionais francesas, à guisa de ilustração, com suas respectivas localizações nos 

quatro quadrantes da saída gráfica, distinguindo-se trabalhadores dos sexos masculino e 

feminino; note-se a presença da categoria ocupacional “employés administratifs” 

(empregados na administração), de ambos os sexos, no quadrante referente aos 
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TENDUS” (tensos). Os executivos (“Cadres”), por sua vez, aparecem no quadrante dos 

“ACTIFS”(Ativos), tanto homens quanto mulheres. 

Com isso, esclarecemos os aspectos teórico-metodológicos do primeiro estudo a 

compor essa pesquisa e passamos então a discutir os mesmo aspectos referentes ao 

segundo estudo, principal referência da pesquisa. 

 

Ilustração 1: Reprodução de gráfico de saída a partir de dados 

produzidos pelo JCQ com respondentes de categorias profissionais da 

França – dados consolidados referentes a 2008. Tradução: Gráfico 1 – 

Escores de demanda psicológica e latitude de decisão por sexo e 

categoria profissional (OBS: estrelas representam o sexo feminino, 

losangos representam os homens). FONTE: (DARES-DRESS (2008), pp. 

02) 

 

 

3.2. Pressupostos teórico-metodológicos 2 

 A fim de contextualizar as escolhas metodológicas doravante descritas, cabe 

esclarecer que este caminho operacional tem como perspectiva norteadora principal a 

clínica da atividade e se enquadra como uma pesquisa fundada sobre concatenação de 

abordagens descritivo-quantitativas (Estudo 1) e clínico-qualitativas (Estudo 2).  
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Segundo Bendassolli e Soboll (2010), a abordagem clínica é uma prática central às 

clínicas do trabalho, no âmbito das quais psicólogos, pesquisadores ou outros 

profissionais de psicologia organizacional e do trabalho (POT) – bem como os sujeitos-

participantes – atuam como coagentes na produção dos dados da pesquisa, e 

eventualmente se beneficiam
5
 dos procedimentos clínicos realizados. Ela permite que o 

pesquisador cumpra com os desígnios de conscientização e “empoderamento” dos 

trabalhadores nos seus contextos de trabalho. 

 Há então uma convergência entre as clínicas do trabalho, notadamente a clínica 

da atividade, em relação a este planejamento metodológico, visto que as análises 

fundadas sobre essas perspectivas focam em processos emancipatórios dos 

trabalhadores. Assim como na pesquisa-ação, a clínica da atividade propõe que os 

participantes abandonem a posição de “sujeitos” – no sentido de quem se sujeita a algo 

ou a alguém – da pesquisa e adotem a postura de parceiros, coagentes e coanalistas no 

processo de construção de conhecimento sobre sua realidade de trabalho e sua atividade, 

atuando como protagonistas críticos na problematização desses aspectos.  No sentido de 

se fazer tal comprometimento com o processo de análise da atividade de trabalho, 

Lhuilier (2011) chama a atenção para a importância de que a necessidade de efetuar a 

análise de uma determinada atividade não parta exclusivamente do pesquisador ou da 

organização de trabalho, mas o ideal é que seja igualmente uma demanda do 

trabalhador.  

 Vieira e Faïta (2003) chamam a atenção para a concepção primordial de que de 

que o campo preexiste ao analista-pesquisador, assim como, a atividade preexiste à 

análise do trabalho. Isso significa que ele encontrará no campo sujeitos-trabalhadores 

que, antes dele, já puderam interpretar e formar uma compreensão a respeito do seu 

                                                             
5
 Benefício esse assimilável aos ganhos terapêuticos nas práticas clínicas tradicionais.  
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trabalho e, mais importante, detêm conhecimento sobre ele. Na coanálise da atividade 

de trabalho a ação do analista-pesquisador é primordial na produção das descrições da 

situação de trabalho. Contudo, longe de uma mera recuperação da ação, na situação de 

coanálise, o analista modifica o desenvolvimento da ação (Clot, 2006). 

 Sobre o papel do pesquisador, Lhuilier (citada por Bendassolli & Soboll, 2011) 

afirma que a proposta da pesquisa-ação ajusta-se a das clínicas do trabalho porque 

permite ao pesquisador ser, simultaneamente, um “clínico social” e um “pesquisador-

clínico”. Como “clínico social”, o pesquisador se preocupa com a transformação efetiva 

do trabalho, mantendo-se atento, por exemplo, a aspectos relacionados ao sofrimento e 

adoecimento dos trabalhadores, assumindo também uma metodologia de viés clínico-

qualitativo, sobretudo quanto aos métodos que objetivam levar o sujeito a uma reflexão 

profunda sobre sua atividade. Como “pesquisador-clínico”, ele assume o 

questionamento do próprio conhecimento produzido e as apropriações deste pelos 

coletivos de trabalho. Isso significa que conjugar a ação e a produção de conhecimento 

é uma questão importante para as perspectivas clínicas. 

 Logo, a metodologia fundada sobre os preceitos teóricos da clínica da atividade 

está em ação na intervenção concreta que ocorre no processo de construção 

acompanhada a partir do momento em que trabalhadores e pesquisadores estão 

envolvidos pessoalmente em um esforço conjunto em compreender os conflitos 

presentes no desenvolvimento da atividade (Clot, 2008). Dessa maneira é que se torna 

possível a finalidade maior do trabalho em clínica da atividade, a ampliação do poder de 

agir, alcançada a partir do questionamento analítico dos modos de se posicionar frente à 

realidade de trabalho (Osorio, 2010). 

 A clínica da atividade adota uma metodologia histórico-desenvolvimental, sob 

influência explícita da psicologia sócio-histórica soviética (notadamente em termos das 
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contribuições de Vygotski e Leontiev). Esta metodologia se traduz na ideia de que “[..] 

somente através de uma experiência de transformação é que a atividade psicológica 

pode revelar seus segredos” (Clot, 2008, p. 193). Isso significa que ela toma o 

desenvolvimento como metodologia e objeto de análise; que é “necessário “provocar” o 

desenvolvimento para ser possível estudá-lo” (Clot, 2008, p. 192).  

 Essa perspectiva parte do entendimento de Vygotski sobre o comportamento 

como um conjunto de reações vencedoras, mas que, entretanto, não representam todas 

as possibilidades, estabelecendo uma distinção entre o funcionamento realizado e o 

desenvolvimento possível. Clot se apropria da concepção vygostkiana de que “o homem 

é pleno a cada minuto de possibilidades não realizadas” (Vygostski, 1925/1994, p. 41, 

citado por Clot, 2006, p.115) e compreende que as possibilidades descartadas no 

processo de escolha resultam de uma dinâmica interna contínua conducente à ação final.  

Vale aqui salientar que essas possibilidades não realizadas ou o conflito que as 

seleciona não são acessíveis diretamente, o que requer o uso de uma metodologia 

indireta para proceder a sua análise. São necessários então dispositivos técnicos que 

possibilitem ao sujeito “transformar sua experiência vivida de um objeto em objeto de 

uma nova experiência vivida” (Clot, p. 193, 2008) com a finalidade de estudar essa 

transformação de uma atividade em outra, ou seja, o desenvolvimento
6
. Estudar o 

desenvolvimento da atividade para proporcionar o desenvolvimento do sujeito. Nessa 

transformação da experiência vivida em um meio para se chegar em uma nova atividade 

o real da atividade se manifesta em seus desenvolvimentos, e nesse processo ele pode 

se reorganizar e se modificar. Entretanto, a tomada de consciência sobre o que estava 

implícito não é definida pelo resgate de um passado incólume, mas pela recriação e 

reelaboração no presente de uma experiência passada. (Batista & Rabelo, 2013). 

                                                             
6
 Fica estabelecida aqui a diferença entre o desenvolvimento da atividade e desenvolvimento do sujeito, já 

mencionado na seção de Pressupostos da clínica da atividade. 
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 Esse é o objetivo maior da metodologia histórico-desenvolvimental da clínica da 

atividade: oferecer meios para uma transformação regulada da ação e assim poder 

compreender e esclarecer o modo como essa transformação se processa e se organiza. É 

por esse motivo que Clot defende que é preciso transformar para compreender, em 

alusão à proposição da ergonomia francófona de compreender para transformar (Clot, 

2008). 

 Nesse sentido, uma grande questão técnica para a clínica da atividade se traduz 

na consideração de que condições possibilitam ao sujeito passar a ação reflexiva sobre 

sua atividade laboral, sem atrelamento a diretrizes, questões, orientações do 

pesquisador. Clot (2008), ao refletir sobre alguns caminhos para o desdobramento dessa 

questão técnica, destaca que “nenhuma reflexão direta sobre a ação é possível de si para 

si” (p. 201), já que qualquer ação que exercida sobre ela na tentativa de alcançá-la acaba 

afetando-a. Posto que a experiência vivida não pode ser acessada diretamente e qualquer 

tentativa de fazê-lo é frágil, Clot lança mão de sua inspiração vygostkiana para aderir ao 

uso de um método indireto como meio para alcançar e revelar escolhas, conflitos, 

hesitações, desejos, sentimentos, possibilidades não realizadas, um vivido até então não 

conhecido como tal, em outras palavras, a história do desenvolvimento da atividade 

(Clot, 2008). Dessa maneira, esta escolha metodológica permite um acesso privilegiado 

ao real da atividade, tornando real e explícito um universo de elementos implícitos e 

nem sempre conscientes. (Brandão, 2009). Acessar o real da atividade, contudo, não é 

desprezar a atividade realizada, mas usá-la para alcançar a atividade que não é 

observável diretamente (Batista & Rabelo, 2013). 

 O método indireto proposto por essa perspectiva se vale de instrumentos 

técnicos como registros de falas e imagens sobre a realização da atividade, porém, mais 

ainda, se vale da linguagem como instrumento psicológico que garante e dá suporte para 
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esses instrumentos técnicos. Acessar o real da atividade é possível a partir do uso da 

linguagem. Mostrar como se faz uma atividade para um outro, em certa medida, alheio a 

ela é, simultaneamente, mostrar e explicar. A passagem pela linguagem transforma a 

ação, ela é em si uma atividade, não apenas um meio de acesso. É a linguagem também 

o instrumento que permite a coanálise, a análise conjunta em uma situação de 

construção dialógica, subjetiva e social (Clot, 2008; Da Silva, 2012). 

 Clot (2004) ressalta que a análise da atividade de trabalho é um instrumento de 

formação do sujeito, que apenas se percebe em formação quando sua experiência 

extrapola seu contexto habitual, usufruindo também de outros contextos como recurso 

para outra experiência. O método da adotado pela clínica da atividade busca provocar 

no sujeito-trabalhador um efeito de desnaturalização da atividade, indispensável para o 

desenrolar de possíveis transformações nele próprio e em sua atividade (Brandão, 

2009). Por isso essa perspectiva metodológica se interessa então pelos “invariantes” do 

desenvolvimento, os automatismos, visto que, é no processo em que se formam e se 

desfazem essas estruturas sedimentadas que se encontra a possibilidade de acessar e 

observar a experiência e a consciência. Esse interesse é por invariantes imbuídos de 

história, não desconectados de suas causas, por isso é preciso buscar molas propulsoras 

nos conflitos da atividade dirigida e endereçada, nas contingências da situação em que o 

desenvolvimento se origina (Clot, 2008). Segundo Clot (2006), a análise psicológica do 

trabalho sempre envolve a análise de um sujeito, necessariamente em relação com 

outros sujeitos, em uma situação, que por sua vez está inserida em uma cultura e tem 

um lugar na história. 

  Para Clot (2008) a conjugação da ação de transformação da situação de trabalho 

e com a produção de conhecimento científico continua sendo uma questão metodológica 

importante para a clínica da atividade. Para esta perspectiva o trabalho de pesquisa 
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científica se inicia quando o desenvolvimento provocado torna-se substrato da 

investigação, ou seja, quando a intervenção conjunta de pesquisador e profissionais 

passa de meio para transformar a realidade para objeto de análise e meio para produzir 

conhecimento sobre o desenvolvimento psicológico na ação. E nessa dinâmica, não 

apenas o profissional desenvolve o seu poder de agir, como também o próprio 

pesquisador pode desenvolver o seu poder de agir e o seu oficio.  

 

3.2.1. Instrução ao sósia 

“um contato social artificial consigo mesmo” 

Vygotski 

 Nesta subseção segue a descrição do instrumental clínico usado nesta pesquisa, a 

técnica da Instrução ao Sósia (IaS), um caminho operacional alinhado com a perspectiva 

teórico-metodológica da Clínica da Atividade. Originalmente elaborado pelo médico e 

psicólogo italiano Ivar Oddone na década de 70, junto a operários da FIAT, em Turim, a 

técnica da IaS foi recuperada e reinventada por Yves Clot numa releitura dentro da 

perspectiva da Clínica da Atividade e vem sendo aperfeiçoada em seu grupo de 

pesquisa, o CNAM. 

 Essa releitura surge da necessidade de um método que se adapte a campos com 

limitações logísticas, quanto ao uso de filmagem para registro da atividade, por exemplo 

– como é o caso dos técnicos de enfermagem e da maioria dos serviços de saúde. Por 

não haver a necessidade de muitos recursos para a coleta e edição de imagens 

videográficas essa técnica vem como um método alternativo à autoconfrontação simples 

e à autoconfrontação cruzada, procedimentos mais disseminados nos trabalhos 

inspirados na clínica da atividade. Por ser uma técnica mais fácil de ser reproduzida em 

função da simplicidade dos recursos que demanda para acessar à atividade, porém 
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igualmente complexa em objetivos, conteúdo e resultados, se tornou uma das principais 

técnicas de clínica da atividade – e, pelos mesmos motivos, a técnica escolhida para este 

trabalho de pesquisa (Clot, 2006; 2008). 

 A IaS é uma técnica em que se coloca uma situação de suposta substituição a 

partir da seguinte instrução: “Suponha que eu sou sósia e que amanhã vou substituí-lo 

em seu local de trabalho. Quais instruções você deveria me transmitir para que ninguém 

perceba a substituição?” (Clot, 2006, p. 144). Assim, se configura uma situação 

artificial em que é possível tornar alheia ao sujeito sua própria experiência, a partir do 

deslocamento de sua atividade em diálogo com o sósia que agora se apropria dela. E 

esse o efeito pode ser transformador para a atividade na medida em que pode alterar seu 

sentido ao se desvincular de significações antigas e se realizar em novas significações 

(Clot, 2006). 

 Antes de começar a instrução é importante que o trabalhador esteja ciente que 

não há respostas certas ou erradas, e que o único objetivo do exercício é avançar 

conjuntamente na análise das formas de realizar a atividade (Batista & Rabelo, 2013). 

Além disso, é necessário um momento de sensibilização sobre o exercício que seguirá 

no sentido de provocar no sujeito a vivência de assumir uma postura de “observador” de 

sua própria atividade. Isso possibilita ao sujeito um novo modo de acessar sua atividade 

e coloca-o efetivamente na posição de coautor do conhecimento produzido na análise da 

sua atividade, facilitando assim o processo de troca proposto pela clínica da atividade 

(Da Silva, 2012). 

 Dada a instrução, deve ser delimitada uma sequência específica de trabalho que 

abranja um período específico e concreto fixado em um tempo futuro determinado e que 

seja uma atividade real e com a qual o trabalhador-instrutor esteja habituado. Essa 
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delimitação ajuda ao trabalhador focalizar a experiência nos detalhes da execução 

atividade de trabalho. 

 O sósia é o interlocutor artificial para quem o trabalhador, agora na posição de 

instrutor, deve relatar sobre o seu trabalho para que a substituição tenha sucesso. 

Entretanto, este sósia “apresenta um defeito irremediável: não sabe, mas deve saber” 

(Clot, 2006, p. 149). Por isso, o trabalhador-instrutor deve introduzir o sósia em uma 

situação que lhe é desconhecida e orientá-lo sobre “não só o que faz habitualmente, mas 

também aquilo que não faz nessa situação, aquilo que deveria, sobretudo não fazer ao 

substituí-lo, aquilo que ele poderia fazer, mas que não se faz etc.” (Clot, 2006, p. 146). 

Estes são quatro níveis de extrema importância para o processo de análise do trabalho. 

 O sósia deve se dirigir ao trabalhador-instrutor no sentido de obter uma dupla 

descrição: a da situação e a da conduta que deve ter nessa situação. Suas preocupações 

devem estar mais voltadas para a questão do “como” do que para a questão do “por 

que”. Nesse momento, sua função é impedir o fluxo linear da descrição da atividade e 

“resistir” à ela como tal como relatada pelo trabalhador-instrutor, visto que, para ele, 

essa atividade é desconhecida e não um fazer habitual como para o sujeito.  

 Nesse sentido, “resistir” à atividade significa que o sósia deve: intervir com 

questionamentos discursivos sempre que se deparar com descrições lacunares, quando o 

“como fazer” não estiver claro o suficiente ou quando perceber com outras 

possibilidades de ação; imaginar e questionar sobre possíveis obstáculos, reais ou 

hipotéticos, à ação que esta sendo relatada para que o trabalhador-instrutor mobilize e 

elabore outras possibilidades, além das habituais. (Batista & Rabelo, 2013; Da Silva, 

2012). Assim, como coloca Clot (2006), 

[...] ao buscar – sem jamais encontrar – todos os possíveis e todos os 

obstáculos da situação que não conhece [...], substitui o sujeito antes das 
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escolhas que ele fez, nas contradições em que este se vê e nas quais 

encontrou, no melhor dos casos, a questão que apresenta. O sujeito 

compara com as hesitações do sósia, que enfrenta o real explorado como 

um conjunto de ocasiões de optar e escolher. Essa indeterminação do 

sósia desconstrói a versão do sujeito, realiza uma ruptura no 

encadeamento habitual das operações. A reabilitação do real como 

possível desnaturaliza a cadeia operatória ao transformar a linha reta 

traçada para o sósia pelo instrutor em resultante de sucessivas 

bifurcações. (p. 147). 

 A partir dessa postura de curiosidade e descobrimento da atividade devem ser 

esquadrinhadas, através de indagações e considerações do sósia, quatro dimensões da 

experiência profissional: a relação do trabalhador com sua própria tarefa, com os 

colegas (pares), com a hierarquia e com a organização formal e informal. Com isso, se 

estabelece uma troca discursiva cujo resultado retrata a descrição das escolhas feitas 

pelo sujeito na realização da sua atividade (Clot, 2006).  

 Todavia, não se trata de privilegiar a experiência vivida, mas sim de torná-la um 

recurso disponível para novas experiências. Essa transformação da ação vivida se dá 

com o movimento do sósia de visualizar e interrogar sobre outras ações, instrumentos 

ou soluções possíveis para a situação relatada pelo instrutor, pondo em cheque os 

caminhos que o sujeito construiu e estabeleceu para a mesma atividade fim. (Clot, 2006; 

2008).  

 Para Clot (2008), o processo de tomada de consciência não é produzido a partir 

de um objeto psíquico antes inalcançável ao sujeito, e sim da redescoberta ou a “re-cria-

ção” desse objeto em um contexto diferente que o induz a vê-lo de outra forma. É nesse 

sentido de transformação da experiência psíquica que o “sósia, como representante da 
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ação a repetir, é objeto de instruções cuja execução produz um resultado inesperado 

para o instrutor” (Da Silva, p. 91, 2012). 

 Na experiência de IaS, o sujeito vivencia dois momentos de autoconfrontação: o 

primeiro, em que ele confronta-se consigo mesmo pela mediação da atividade incidida 

pelo sósia; e o segundo, em um encontro posterior quando ele se coloca diante do 

conteúdo desse primeiro intercâmbio materializado e traça elaborações a respeito. No 

caso desta pesquisa todo material foi transcrito e videografado, inclusive a entrevista de 

confrontação. 

 Em contexto de pesquisa, o pesquisador-clínico da atividade assume o lugar de 

sósia a ser instruído pelo trabalhador, e como tal deve provocar o sujeito a refletir e 

verbalizar essas reflexões sobre sua atividade. E é somente por meio deste 

posicionamento e de suas intervenções que ele pode acender no sujeito um 

estranhamento em relação a sua atividade.  

 Nesta relação dialógica, tanto no contexto de pesquisa como no clínico, um 

pressuposto essencial para o processo de análise do trabalho é a coanálise, “processo em 

que o sujeito participa ativamente da construção das informações que vão compor a 

análise do trabalho” (Da Silva, 2012, p. 89). Com isso, é importante que o pesquisador-

clínico conheça, compreenda as peculiaridades e se envolva efetivamente com o 

contexto em que se propõe a intervir, a fim de favorecer essa relação de construção 

conjunta e dialogada entre trabalhador e pesquisador da qual resulta a análise clínica da 

atividade de trabalho.  

3.3. Objetivos  

 O objetivo central da pesquisa reportada aqui consistiu em investigar como 

técnicos de enfermagem do município de Natal, Rio Grande do Norte, em situação 

presumida de risco psicossocial fazem a gestão dos aspectos internos, concernentes a 
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sua subjetividade, bem como dos recursos externos disponíveis no exercício de sua 

atividade de trabalho. Como objetivos específicos a pesquisa em questão buscou: a) 

Descrever demograficamente, o perfil dos técnicos de enfermagem do município de 

Natal-RN enquanto ocupação profissional (cf. CBO – código 3222/2010); (b) Avaliar a 

magnitude da situação de risco psicossocial desta categoria profissional neste 

município; (c) Evidenciar vias de gestão de situações de risco psicossocial, através de 

abordagem clínica complementar ao levantamento aludido no tópico anterior, 

investigando as estratégias e recursos mobilizados no manejo do risco psicossocial no 

âmbito individual e coletivo; (d) Identificar a quais aspectos estressores relacionáveis a 

riscos psicossociais esta categoria profissional se considera exposta. 

 

3.4. Contexto da pesquisa 

 O trabalho de campo iniciou com o levantamento e o primeiro contato com 

instituições que poderiam vir a apoiar e facilitar o acesso aos profissionais de modo 

presencial ou via online. Foram contatados o Conselho Regional de Enfermagem do Rio 

Grande do Norte (COREN-RN), sindicatos, cooperativas, hospitais públicos e privados, 

serviços de atenção básica, dentre outros. Com as instituições que responderam 

afirmativamente ao pedido de apoio à pesquisa foram estabelecidos novos contatos 

(virtuais e presenciais) de forma a explicitar os objetivos do estudo, bem como os 

caminhos operacionais. 

 É importante esclarecer que não se trabalhou com nenhum grupo profissional 

específico de nenhuma dessas instituições em especial. O trabalho realizado na pesquisa 

aqui relata foi de ordem municipal. Por isso, as instituições mencionadas se dispuseram 

apensas a fazer as vezes de ponte entre a pesquisadora e os profissionais, enviando uma 

mensagem contendo o endereço virtual do questionário online ou facilitando o contato 
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pessoalmente para aplicação da versão impressa do mesmo questionário. Portanto, todas 

as autorizações formais e outras atividades referentes às formalizações exigidas pelo 

comitê de ética na pesquisa com humanos
7
 foram respeitadas e estabelecidas 

diretamente com os participantes da pesquisa. 

 As visitas estabelecidas no período de contato inicial e de coleta presencial 

favoreceram também o reconhecimento e a aproximação com os cenários da pesquisa, 

principalmente no que diz respeito às assembleias da greve dos servidores municipais 

que coincidiu com boa parte do período de coleta. Nelas foi possível conhecer as 

exigências formais da categoria e a postura das instâncias políticas diante delas, realizar 

uma entrevista exploratória, bem como conversar informalmente com vários 

profissionais e compreender melhor as diferentes realidades, as queixas e discursos. 

  

3.5. Participantes 

 Para inclusão na amostra para o primeiro estudo foram elencados os seguintes 

critérios: a) atuar como técnico de enfermagem no período na coleta, estando inserido 

no mercado de trabalho formal com registro de contrato em carteira de trabalho ou 

contrato de trabalho; b) ter cadastro ativo no conselho da categoria; c) exercer essa 

atividade profissional há mais de um ano. A opção por participantes com os 

supracitados registros formais foi uma maneira de garantir que os participantes 

estivessem exercendo a profissão dentro da legalidade exigida pela categoria, bem como 

para evitar que fossem incluídas pessoas em período de estágio de formação que ainda 

não haviam concluído o curso técnico. Sobre a escolha por participantes com mais de 

um ano de profissão foi um forma de selecionar profissionais com habilidade na área, 

                                                             
7 O presente estudo foi aprovado em seus aspetos éticos e metodológicos, pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o protocolo CEP/UFRN: 244.200, em 05 de abril de 

2013. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Apêndice A. 
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pressupondo que um técnico de enfermagem com um ano de profissão detém um 

mínimo de experiência e habilidades básicas no seu ofício. 

 Para o estudo clínico, os participantes foram selecionados de acordo com a sua 

disponibilidade e real interesse e comprometimento em participar da pesquisa. Foi 

primordial o envolvimento efetivo desses participantes que favoreceu a relação de 

construção conjunta e dialogada entre trabalhadores e pesquisadora, da qual resultou a 

análise clínica da atividade de trabalho. 

 

3.6. Procedimentos de registro da atividade de trabalho 

3.6.1. Caminho Operacional e Instrumentos 

 Para consecução dos objetivos propostos anteriormente, foi proposta então uma 

pesquisa composta por dois estudos em concatenação. A concretização de tal estratégia 

de trabalho abarcou o caminho operacional e instrumentos de pesquisa elencados a 

seguir: 

a) Contato com as instituições e serviços de saúde que poderiam vir a apoiar a 

pesquisa possibilitando o acesso aos possíveis participantes, a fim de apresentar 

os objetivos do estudo e os caminhos operacionais;  

b)  (Estudo 1) Questionário Job Content Questionnaire (JCQ) (Apêndice A) – já 

traduzido e adaptado para Brasil por Araújo e Karasek (2006) – instrumento 

frequentemente usado para investigação dos fatores psicossociais no trabalho e 

níveis de risco psicossociais em populações profissionais.   

c) (Estudo 1) Ficha Sociodemográfica e Funcional (Apêndice A), elaborada para a 

pesquisa com a finalidade de abarcar informações relevantes sobre os técnicos 

de enfermagem no município de Natal-RN. Esse instrumento foi composto por 

questões fechadas e contemplou itens sobre: gênero, idade, nível de instrução, 
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estado civil, e outros dados sociodemográficos; bem como aspectos relacionados 

às relações de trabalho do técnico de enfermagem, a saber: tipos de vinculação 

institucional, quantidade de vínculos empregatícios, local de trabalho, tempo no 

local de trabalho e tempo exercendo a profissão, carga horária oficial e real de 

trabalho, dentre outros aspectos de caracterização do trabalho. 

d) (Estudo 2) Registros videográficos: gravação em áudio e vídeo do discurso 

verbalizado pelos técnicos de enfermagem sobre sua atividade real de trabalho, 

através da técnica de IaS, já apresentada na seção de pressupostos teórico-

metodológicos. 

 

3.6.2. Procedimentos de coleta do estudo 1 

  O primeiro estudo caracterizou-se como um levantamento epidemiológico do 

tipo survey 
8
 (Freitas, Oliveira, Saccol, & Moscarola, 2000) de corte transversal a partir 

do Questionário Job Content Questionnaire (JCQ) (Apêndice A) – já traduzido e 

adaptado para Brasil por Araújo e Karasek (2006) e descrito na seção de pressupostos 

teórico-metodológicos 1 (5.1.) – e de uma Ficha Sociodemográfica e Funcional (FSdF) 

– instrumentos já mencionados na subseção anterior –, com uma amostra representativa 

devidamente calculada de 183 técnicos de enfermagem. 

 Para o cálculo da amostra foi usada uma fórmula para cálculo de amostras para 

populações infinitas com base na estimativa da proporção populacional (Apêndice B) e 

foram considerados: o número de trabalhadores formais de Natal-RN fornecido pelo 

DIEESE-RN (Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socio-Econômicos) 

                                                             
8
 Com “levantamento epidemiológico do tipo survey” nos referimos aos estudos que se fazem de amostras 

representativas de um determinado universo populacional de referência, na busca por características 

gerais comuns a essa população (Freitas, Oliveira, Saccol, & Moscarola, 2000). 
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com base nos dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) 2011; o número 

de técnicos de enfermagem cadastrados no COREN-RN em 2012. 

 Essa amostra é não-probabilística do tipo acidental. Não-probabilística porque a 

totalidade dos membros da população de técnicos de enfermagem da cidade de Natal-

RN não teve uma oportunidade conhecida e não-nula de fazer parte da amostra, havendo 

uma escolha deliberada dos membros da amostra. Assim, como as amostras não-

probabilísticas não garantem a representatividade da população, não é possível 

generalizar os resultados da pesquisa para a população de referência. É acidental porque 

se trata de uma amostra formada por sujeitos que foram convenientemente aparecendo, 

escolhidos até completar o número de elementos da amostra. Assim, alguns não tiveram 

chance de ser selecionados, enquanto outros foram mais favorecidos. 

 A coleta foi realizada por duas vias de abordagem aos profissionais. Para acessar 

os profissionais via online, a pesquisa contou com o suporte do COREN-RN – 

coordenação, presidência e equipe de Tecnologia da Informação – e com o Sindsaúde-

RN (Sindicato dos Servidores da Saúde do Rio Grande do Norte) – através da acessória 

de imprensa. A primeira instituição encaminhou periodicamente para sua lista de 

endereços eletrônicos dos técnicos de enfermagem registrados o convite para participar 

da pesquisa respondendo ao questionário online (JCQ + FSdF), que apresentava ao final 

uma sondagem de interesse em participar da etapa de entrevista. A segunda instituição 

publicou este mesmo convite em sua página virtual e em sua rede social.  

 Para acessar os técnicos de enfermagem pessoalmente foram visitados diversos 

serviços de saúde de diferentes níveis de complexidade, públicos e privados, além de 

locais estratégicos tais como assembleias de greve dos servidores municipais da saúde e 

sala de espera do Conselho. Com esses locais foi solicitada a autorização para realizar a 

abordagem aos profissionais em seus espaços atendendo às exigências de cada 
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instituição. Os profissionais foram abordados e convidados a responder uma versão 

impressa do mesmo questionário. 

 Este primeiro momento teve como intuito de descrever sistematicamente o perfil 

do gênero profissional em questão no município e avaliar a sua situação em relação ao 

risco psicossocial a partir de características clássicas do conteúdo do trabalho 

relacionadas a este risco, além de características sócio-profissionais. Esta etapa de 

coleta durou por volta de seis meses. 

 

3.6.3. Procedimentos de coleta do estudo 2 

 O segundo estudo consistiu na abordagem clínica à atividade de trabalho de 

quatro técnicos de enfermagem, através da técnica de entrevista clínica, Instrução ao 

Sósia (seção 5.2.1.). Esta técnica, utilizada segundo os pressupostos teórico-

metodológicos da clínica da atividade já explicitados (seção 5.2.), teve a função de 

proporcionar a confrontação e coanálise da atividade dos profissionais em questão 

provocando uma dupla descrição: da situação a ser encontrada pelo sósia; e do 

comportamento adequado que ele deve desempenhar na situação descrita. 

 A partir da sondagem de interesse em participar da entrevista individual 

disponível ao final do questionário referente ao primeiro estudo, onde os interessados 

puderam deixar seus contatos, começou o processo de busca dos participantes da etapa 

clínica da pesquisa. Quase 70% dos profissionais do estudo 1 demonstraram interesse 

em participar do segundo estudo. 

 Ao longo de pouco mais de três meses, foram convidadas oito pessoas para 

conseguir chegar ao número de quatro participantes. Sendo que um deles se dispôs a 

colaborar com a pesquisa antes de receber um convite, entrando em contato com a 

pesquisadora através do contato disponível na apresentação do questionário. 
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3.7. Etapas de análise 

3.7.1. Procedimentos de análise do estudo 1 

 Os dados referentes ao estudo 1 decorrentes da FSdF e do JCQ foram registrados 

em um banco de dados montado em suporte informatizado. A FSdF proporcionou 

informações referentes ao nível impessoal da atividade dos técnicos de enfermagem 

participantes e, por sua vez, o JCQ acessou informações referentes ao conteúdo do 

trabalho e ao risco psicossocial. Esses dados foram analisados por meio de ferramentas 

estatísticas descritivas uni e multidimensionais, especialmente análises de tipo 

“cluster”
9
 ou análises de agrupamento. 

 Também foram usadas para a análise uma séria de fórmulas provenientes do 

JCQ as quais permitem o cálculo dos escores referentes às três dimensões do ambiente 

psicossocial do trabalho avaliadas pelo questionário: de demanda psicológica, latitude 

de controle e suporte social (conforme explicitado na Figura 2 na seção 3.1.2).  

 

3.7.2. Procedimentos de análise do estudo 2 

 O estudo 2 compõe a abordagem clínica à atividade profissional dos técnicos de 

enfermagem. A partir de uma orientação clínico-interpretativa, as análises desse estudo 

estiveram perpassadas pelas influências da abordagem francesa à atividade laboral e 

fundamentadas no arcabouço teórico da Clínica da Atividade. Dessa forma, entendemos 

que, tendo sempre o desenvolvimento como horizonte, essa abordagem se propôs a 

focar a reorganização funcional do pensamento através da interação e do diálogo (Clot, 

2008). 

                                                             
9
 As análises descritivas multidimensionais do tipo cluster (grupo, categoria) têm o objetivo de agrupar 

um conjunto de informações contidas em variáveis categoriais-descritivas de forma a obter uma 

visualização de grupos que seja interpretável pelo pesquisador.  Portanto, um cluster diz respeito a uma 

coleção de objetos informacionais (referentes a sujeitos, eventos) que têm pontos em comum, sendo, em 

alguma medida, similares uns aos outros, e dissimilares a objetos pertencentes a outros clusters ou grupos. 
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 Como já exposto, a análise da atividade foi realizada através da técnica da IaS.  

Nesse exercício, o sujeito é provocado a se colocar na posição de observador da sua 

atividade enquanto dá conta da demanda de instruir, em mínimos detalhes, o seu sósia. 

Assim, o trabalhador se vê estranho a si mesmo em sua própria atividade na 

oportunidade de vivenciar um contato social consigo mesmo. 

 A partir dessa experiência de exterioridade em relação a sua atividade, o 

trabalhador constrói suas análises sobre ela no sentido de uma psicologia prática 

elaborada por ele, não pelo pesquisador/analista clínico. Este último, no papel de sósia 

desamparado de qualquer conhecimento sobre a atividade se põe na posição de 

coadjuvante nas análises do trabalhador (protagonista da análise). 

 Esse tipo de aproximação à atividade – e as discussões decorridas dela – 

proporcionou todo um conjunto de informações de natureza diferente das informações 

geradas no primeiro estudo, na medida em que ela própria (a análise do trabalho) já é 

em si uma atividade e proporcionou acesso ao real da atividade dos técnicos de 

enfermagem. É possível através, dessa abordagem, entrar em contato, para além do 

desenvolvimento operacional da ação, com as afetações do trabalhador em sua 

atividade, os conflitos e escolhas que imperam na concepção das intenções da ação, as 

implicações do sujeito que produz, encontra e recria sentido na sua atividade de 

trabalho. E assim, provocar e ver em atuando o desenvolvimento psicológico alcançado 

pela transformação da atividade. 

 Os discursos construídos a partir das análises dos trabalhadores sobre sua 

atividade laboral foram apreciados de forma a buscar compreender a dinâmica dos 

encadeamentos conversacionais dos quais o pensamento se desenvolve. Segundo Clot 

(2008) “O encadeamento conversacional [...] mostra a relação entre um enunciado e 

outro, distribuída entre dois interlocutores, pode ser origem de um acontecimento de 
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pensamento e, portanto, recurso para a análise de um problema.” (p. 267). Contudo, 

não se pode perder de vista que, para o desenvolvimento psicológico acontecer, é 

preciso haver um processo de migração funcional dinâmica em relação ao status da 

atividade conversacional de forma que ela passe de fonte para recurso a serviço da 

transformação de uma atividade em outra, se tornando instrumento dessa última. Assim, 

o que era objeto do discurso vira recurso para a transformação do objeto de debate – o 

que é uma questão no ofício do trabalhador – através da interação dialógica.  

 A IaS foi realizada com quatro técnicos de enfermagem, escolhidos a partir da 

possibilidade de representação dos grupos apontados no estudo 1 através da  

clusterização. Os dois estudos descritos até este ponto permitiram acesso ao conjunto de 

elementos cuja análise é esmiuçada na seção seguinte. 

 

4. Resultados e discussão 

 Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados dos procedimentos de 

campo, desenvolvidos em cada um dos estudos: 1) mapeamento socioprofissional dos 

técnicos de enfermagem que atuam em Natal-RN; 2) análise clínica da atividade de 

trabalho de técnicos de enfermagem. A seção 6.1 abarca o estudo 1, com os resultados 

descritivos do perfil do técnico de enfermagem. A seção 6.2 contempla os resultados do 

estudo 2 com a descrição e análise da atividade dos técnicos de enfermagem, realizada 

através do uso da IaS, aqui representativos dos grupos indicados no estudo 1. Na seção 

6.3 se desenvolve um esforço de concatenação entre as discussões dos resultados 

alcançados dos dois estudos desenvolvidos.  

 

4.1. Resultados e discussão Estudo 1 
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 Os dados aqui obtidos dizem respeito à análise quantitativa referente ao 

tratamento das respostas dadas ao questionário aplicado à amostra considerada (n=183) 

descrita em função das suas características sócioprofissionais em tabela 1. Os 

percentuais de cada categoria de resposta para cada item do questionário estão indicados 

no Apêndice A, em que se reproduz o questionário e, para cada questão, são fornecidos 

os percentuais de distribuição das frequências de respostas. A opção de abordagem 

dessas informações consiste na consideração inicial e multidimensional desses dados, a 

partir de análise descritiva multidimensional do tipo Análise Cluster (já descrita 

anteriormente), e a partir dos grupos obtidos, abordagem dos itens que se mostraram 

mais relevantes para a interpretação global do perfil obtido. 

  

Característica Técnicos de enfermagem % 

Faixa etária De 26 a 35 anos 51% 

Sexo Feminino 81% 

Nível de Instrução Ensino Médio 41% 

Ensino Superior Incompleto 33% 

Tipo de Vínculo Apenas com instituição pública 56% 

Quantidade de Vínculos 1 vínculo 60% 

2 vínculos 37% 

Local de trabalho Hospital público 45% 

Hospital privado 22% 

Trabalha em regime de plantão Sim 75% 

Tabela 1: Descrição de amostra em função de características sócioprofissionais.  
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 A análise de clusterização realizada evidenciou dois grupos, com 

respectivamente 59% (grupo 1) e 41% (grupo 2) do efetivo da amostra (não houve 

perda, ou seja, sujeito-participante não-incluído em um dos dois grupos). Por outro lado, 

análise frequencial da distribuição da pontuação das de respostas para cada uma das 

dimensões medidas pelo instrumento utilizado (JCQ), ou seja, Demanda Psicológica, 

Latitude de Controle e Suporte Social, evidenciou curvas de distribuição de perfil 

aceitavelmente normal, conforme ilustrado pelos gráficos 1, 2 e 3 abaixo: 

 

Gráfico 1: Distribuição frequencial dos escores de respostas para a 

dimensão “Demanda Psicológica” do JCQ na amostra de técnicos de 

enfermagem pesquisada (n=183). 
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Gráfico 2: Distribuição frequencial dos escores de respostas para a 

dimensão “Latitude de Controle” do JCQ na amostra de técnicos de 

enfermagem pesquisada (n=183). 

 

Gráfico 3: Distribuição frequencial dos escores de respostas para a 

dimensão “Suporte Social” do JCQ na amostra de técnicos de enfermagem 

pesquisada (n=183). 

 

 Os perfis acima descritos evidenciam uma amostra que tende à homogeneidade, 

apesar do surgimento dos dois grupos destacados. Eles mostram também que as 

dimensões constitutivas do construto central do instrumento (risco psicossocial) não 

tendem a resultados mais elevados e frequencialmente mais altos (predominam os 

valores médios, em distribuição aceitavelmente normal). Ainda que estejam 

descontextualizados em relação a dados de outros perfis ocupacionais, os perfis aqui 

obtidos parecem indicativos de uma população de trabalhadores em geral, e não de uma 

ocupação presumidamente em risco. Tal conclusão, contudo, é apenas uma presunção 

estatística, a ser confrontada e confirmada ou infirmada quando houver dados das 

demais ocupações laborais de Natal (RN)
10

. 

 A análise de clusterização realizada evidenciou o conjunto de varáveis 

relevantes para a partição do efetivo global em dois grupos resumidas na figura 6 

                                                             
10

 Trata-se de pesquisa em andamento, desenvolvida pelo núcleo de formação e pesquisa ao qual se insere 

a presente pesquisa (cf. Da Rocha Falcão, 2014). 
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abaixo. Conforme informado na legenda da figura, foram basicamente consideradas as 

variáveis (ou aspectos aludidos por questões do instrumento utilizado) com limiar de 

importância de no mínimo 0,4 (numa escala de 0,0 a 1,0, com índice mínimo usual de 

0,5). Conforme ilustrado pela figura 6, a variável de maior importância para a divisão 

dos grupos foi aquela referente à questão 12 do JCQ, “Q12 - Você é solicitado a realizar 

um volume excessivo de trabalho”.  

 

Figura 3: Rol de variáveis relevantes para a partição da amostra em dois 

clusters (o grau de importância de cada modalidade informada varia de 0 

(nenhuma importância) a 1,0 (máxima importância).  O índice mínimo 

usualmente considerado para tais modalidades é de 0,5.  

 

 Em termos globais houve uma partição entre as opiniões “Discordo muito” + 

“Discordo” e “Concordo” e Concordo muito”, cf tabela 2 abaixo: 
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Você é solicitado a realizar um volume excessivo de trabalho. 

Categorias Frequência Percentual Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 5 2,7 2,7 2,7 

Discordo 80 43,7 43,7 46,4 

Concordo 72 39,3 39,3 85,8 

Concordo muito 26 14,2 14,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

Tabela 2: Frequências de modalidades de respostas para a questão 12 – JCQ.  

 

 No que diz respeito à distribuição dessas modalidades de resposta pelos dois 

grupos apurados pela clusterização, temos: 
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Gráfico 4: Frequências (valores absolutos) de modalidades de respostas 

para a questão 12 – JCQ – Frequência obtida pelos participantes do 

Grupo 1 em tom mais escuro; frequência global obtida por toda a 

amostra em tom mais claro. 

 

Gráfico 5: Frequências (valores absolutos) de modalidades de respostas 

para a questão 12 – JCQ – Frequência obtida pelos participantes do 

Grupo 2 em tom mais escuro; frequência global obtida por toda a 

amostra em tom mais claro. 

 

 Conforme se depreende da comparação entre os dois gráficos referentes às 

distribuições frequenciais para as modalidades de respostas à questão 12-JCQ, o grupo 1 

tendeu majoritariamente a discordar, enquanto o grupo 2 tendeu a concordar e 

concordar muito com a afirmação proposta pela questão. Tal cisão mostrou-se 
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estatisticamente significativa, conforme dados da tabela abaixo submetidos ao teste 

inferencial não-paramétrico Chi-Quadrado (Chi
2
= 64,51, 3 g.l., p < 0,001 – bi-caudal). 

 

 

 

 

 Identificação dos grupos 

oriundos da clusterização 

Total 

Grupo 1 Grupo 2 

Você é solicitado a 

realizar um volume 

excessivo de trabalho. 

Discordo muito 2 3 5 

Discordo 69 11 80 

Concordo 37 35 72 

Concordo muito 0 26 26 

Total 108 75 183 

Tabela 2: Distribuição de frequência (valores absolutos) resultante do 

cruzamento das variáveis Grupos obtidos pela clusterização e Questão 

12-JCQ. 

 

 A segunda variável mais relevante para a clusterização foi aquela representada 

pelo índice de Suporte Social, um dos fatores medidos pelo questionário JCQ, cujos 

escores foram transformados em categorias, conforme resumido na Tabela 3 abaixo, em 

que se constata amplo predomínio de respostas referentes a avaliação de suporte social 

na categoria médio. No que diz respeito à distribuição das modalidades de resposta para 

esta variável pelos dois grupos apurados pela clusterização, temos o perfil resumido 

pelo Gráfico 6. 
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 Frequência Percentual Percentual 

Válido 

Percentual 

acumulado 

 

Suporte social baixo 30 16,4 16,4 16,4 

Suporte social médio 134 73,2 73,2 89,6 

Suporte social alto 19 10,4 10,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

Tabela 3: Frequências de modalidades de respostas para a variável 

“Suporte social”, categorizada a partir dos escores calculados.  

 

 

Gráfico 6: Frequências (valores absolutos) de modalidades de respostas 

para a variável Suporte Social – categorizada – Frequência obtida pelos 

participantes do Grupo 1 em tom mais escuro; frequência global obtida 

por toda a amostra em tom mais claro. 
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Gráfico 7: Frequências (valores absolutos) de modalidades de respostas 

para a variável Suporte Social – categorizada – Frequência obtida pelos 

participantes do Grupo 2 em tom mais escuro; frequência global obtida 

por toda a amostra em tom mais claro. 

 

 Se novamente procedermos à comparação entre os dois gráficos referentes às 

distribuições frequenciais para as modalidades de respostas à variável representada pelo 

índice de suporte social categorizado a partir dos escores dos participantes-

respondentes, constaremos que o grupo 1 tendeu majoritariamente a referir suporte 

social médio + alto, enquanto que o grupo 2 tendeu a majoritariamente referir suporte 

social médio + baixo. Tal cisão mostrou-se estatisticamente significativa, conforme 

dados da tabela abaixo submetidos ao teste inferencial não-paramétrico Chi-Quadrado 

(Chi
2
= 49,423, 2 g.l., p < 0,001 – bi-caudal). 
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 Identificação dos grupos 

oriundos da clusterização 

Total 

Grupo 1 Grupo 2 

Suporte Social 

categorizada 

Suporte social baixo 1 29 30 

Suporte social médio 90 44 134 

Suporte social alto 17 2 19 

Total 108 75 183 

Tabela 4: Distribuição de frequência (valores absolutos) resultante do 

cruzamento das variáveis Grupos obtidos pela clusterização e 

modalidades da variável Suporte Social Categorizada 

 

 Prosseguindo-se a análise acima para as demais variáveis relevantes para a 

clusterização, mencionadas na Figura 3 acima, tem-se uma distribuição resumida, para 

maior comodidade de leitura, pelo quadro-resumo abaixo: 

Variável Modalidade 

predominante para o 

Grupo 1 

Modalidade 

predominante para o 

Grupo 2 

Q12-JCQ: Você é solicitado a 

realizar um volume excessivo de 

trabalho 

Discordo Concordo e concordo 

muito 

Suporte social Suporte social médio + 

Alto 

Suporte social médio + 

Baixo 

Q19 - Seu supervisor preocupa-se 

com o bem-estar de seus 

subordinados. 

Concordo Discordo 
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Q20 - Seu supervisor presta 

atenção às coisas que você fala. 

Concordo Discordo 

Q21 - Seu supervisor lhe ajuda a 

fazer o seu trabalho. 

Concordo Discordo 

Demanda psicológica 

categorizada 

Media + baixa Media + Alta 

19.Você considera o seu trabalho 

estressante? 

Pouco ou nada 

estressante 

Sim, muito estressante 

20.Você considera a sua atividade 

profissional um trabalho 

penoso/sofrido? 

Não, não é 

penoso/sofrido 

Sim, é um pouco 

penoso/sofrido 

Q22 - Seu supervisor é bem 

sucedido em promover o trabalho 

em equipe. 

Concordo Discordo 

Q13 - O tempo para realização 

das suas tarefas é suficiente para 

concluí-las no prazo acordado ou 

solicitado. 

Concordo Discordo 

Q18 - Esperar pelo trabalho de 

outras pessoas, muitas vezes, 

torna mais lento o ritmo do seu 

trabalho. 

Concordo e Discordo Concordo e Concordo 

Muito 

Q17 – Seu trabalho é realizado 

em um ambiente muito 

Discordo + Concordo Concordo + Concordo 

Muito 
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perturbador (sujeito a 

interrupções constantes por 

outros, exposto a barulhos que 

dificultam a concentração para a 

realização da tarefa etc.). 

17. Em relação a sua motivação 

para o trabalho, você considera a 

sua atividade profissional: 

Motivadora em parte + 

Motivadora 

Motivadora em parte + 

Motivadora 

Q24 - As pessoas com as quais 

você trabalha interessam-se pelo 

que se passa com você. 

Concordo Discordo 

Quadro 1: síntese das contribuições das modalidades de variáveis (em 

sentido decrescente de valor de contribuição) para a constituição dos dois 

grupos obtidos pelo procedimento de análise descritiva multidimensional 

(clusterização). OBS: Todos os cruzamentos das modalidades referidas 

em função dos grupos (1 versus 2) obtiveram significância estatística (p < 

0,001) ao se tratar as tabelas cruzadas com o Chi
2
). 

 

 Os dados obtidos no presente estudo de levantamento da percepção dos 

profissionais, parecem não indicar, em seu conjunto, uma ocupação profissional sob 

situação intensa de risco psicossocial, no sentido aqui discutido e atribuído a este 

construto. Os dados referentes aos perfis de distribuição das modalidades constitutivas 

do instrumento utilizado (Demanda Psicológica, Latitude de Controle e Suporte Social – 

cf Gráficos 1 a 3, nas pg. 91 e 92) sugerem, por conta da distribuição de perfil próximo 

à normalidade, uma distribuição de escores das referidas dimensões que poderia ser 

encontrado no conjunto de ocupações profissionais (constatação, contudo, sujeita a 

verificação empírica tão logo se disponha de banco de dados das ocupações em geral). 
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 Contudo, traçando uma comparação cautelosa – atentos à impossibilidade de 

uma aproximação direta e conclusiva devido às questões referentes às diferenças 

culturais e conjunturais – com os dados do levantamento de risco psicossocial em 

ocupações francesas realizado por Summer 2003 (DARES-DRESS, 2008), também 

produzido a partir da versão resumida com 26 itens do JCQ, a amostra se encontra no 

quadrante inferior direito, o que a caracteriza como uma ocupação em risco psicossocial 

como é possível verificar na ilustração 2. 

 

Ilustração 2: Suposta localização da amostra na reprodução do gráfico 

de saída a partir de dados produzidos pelo JCQ com respondentes de 

categorias profissionais da França – dados consolidados referentes a 

2008. Tradução: Gráfico 1 – Escores de demanda psicológica e latitude 

de decisão por sexo e categoria profissional (OBS: estrelas representam o 

sexo feminino, losangos representam os homens). FONTE: (DARES-

DRESS (2008), pp. 02) 

 

 Isso reforça, portanto, a necessidade de uma verificação empírica em relação a 

outras ocupações em geral de Natal-RN. Não obstante, os grupos obtidos pela 

clusterização sugerem níveis diferenciados de estresse ocupacional, com o grupo 2 em 

situação de maior estresse (inclusive em termos das modalidades para as dimensões 
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Suporte Social – Médio + Alto para o grupo 1 e Médio + Baixo , e para a dimensão 

Demanda Psicológica, referida como Media + Baixa para o grupo 1 e Media mais Alta 

para o grupo 2). As demais modalidades de variáveis com contribuições relevantes para 

a clusterização apontam na mesma direção. O grupo 2 e o grupo 1 não parecem se 

diferenciar em termos de condições especificas de trabalho, mais precárias para o grupo 

2, e sim em termos de perfil de formação e inserção profissional. Este aspecto será 

retomado e aprofundado na próxima seção, que aborda igualmente os caminhos de 

gestão subjetiva do risco psicossocial. 

 

4.2. Resultados e discussão Estudo 2 

 De forma a complementar e confrontar os dados do estudo 1, a diretriz de análise 

no estudo 2 foi a seguinte: Estando os técnicos de enfermagem do município de Natal-

RN em situação presumida de risco psicossocial e distribuídos em dois subgrupos (cf 

dados da clusterização realizada), como os indivíduos-trabalhadores lidam, 

subjetivamente, com os estressores que tradicionalmente são considerados fontes do 

referido risco? Pode-se dizer que estes trabalhadores estão em situação de sofrimento 

psicológico? Como eles lidam com isso no âmbito individual? O intuito do estudo 2, 

portanto, foi evidenciar vias de gestão de situações de risco psicossocial, investigando 

as estratégias e recursos mobilizados no manejo do risco psicossocial no âmbito 

individual. 

 Para acessar a atividade profissional desses técnicos de enfermagem sob o olhar 

de uma abordagem clínica e responder questões supracitadas, duas premissas estiveram 

sempre presentes no contexto da presente análise. A primeira é a de que na ação da 

intervenção concreta que ocorre o processo de construção acompanhada (coanálise) das 

situações discutidas, construímos as análises dessa pesquisa com os profissionais, e não 
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sobre eles. A segunda premissa diz respeito ao fato segundo o qual o estudo do 

desenvolvimento de uma atividade nos força a provocá-lo, de maneira a alcançar o real 

da atividade estudando a transformação de uma atividade em recurso para uma nova, e 

proporcionando assim o desenvolvimento dos sujeitos na medida em que o real da 

atividade ganha uma oportunidade de se reorganizar e se modificar. 

 A análise clínica foi estabelecida em termos de análises clínico-interpretativas 

organizadas a partir do quadro teórico da Clínica da Atividade e do conteúdo discursivo 

dos participantes das Instruções ao Sósia (IaS). As dimensões foram então elaboradas 

com a finalidade de elucidar e compreender os principais aspectos da atividade dos 

técnicos de enfermagem, bem como suas estratégias para lidar com situações tidas como 

de risco psicossocial, a partir do fazer habitual e dos impedimentos da atividade nos 

seus contextos de desenvolvimento (pessoal, impessoal, interpessoal, e transpessoal). As 

dimensões estabelecidas a partir do conteúdo construído com as IaS realizadas com os 

técnicos de enfermagem serão desenvolvidas na subseção 4.2.1. Higienismo versus o 

cuidado com o ofício e a saúde dos técnicos de enfermagem. 

 Para a melhor compreensão dos trechos destacados dos diálogos discursivos, 

alguns códigos e siglas organizadores foram utilizados no desenrolar da análise clínica 

aqui reportada: 

Códigos Significados 

Tc1(g1) Técnica de enfermagem 1 do grupo 1 de 

profissionais em risco psicossocial – 

trabalhadora de uma UTI em hospital 

público 

Tc2(g1) Técnica de enfermagem 2 do grupo 1 de 

profissionais em risco psicossocial – 
trabalhadora de uma Unidade Básica de 

Saúde 

Tc1(g2) Técnica de enfermagem 1 do grupo 2 de 

profissionais em ao risco psicossocial – 
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Trabalhadora de uma enfermaria em 

hospital público 

Tc2(g2) Técnico de enfermagem 2 do grupo 2 de 

profissionais em risco psicossocial – 

Trabalhador de uma enfermaria em 

hospital privado 

HPB1 Hospital público onde trabalha Tc1(g1) 

HPB2 Hospital público onde trabalha a Tc1(g2) 

HP Hospital privado onde trabalha o Tc2(g2) 

UBS Unidade Básica de saúde onde trabalha 

Tc2(g1) 

P Pesquisadora 

[...] Recorte do enunciado discursivo da 

entrevista de IaS 

Informação entre parênteses, por exemplo: 

“ílio” (referência a um tipo de úlcera de 

pressão ou “escara” na região ilíaca) 

Esclarecimentos adicionais para melhor 

compreensão do discurso 

Trecho sublinhado, por exemplo: Então, a 

gente retira aquele sujo, joga fora e aí faz 

uma espécie de “tapa buraco”. Porque no 

outro dia, se chegar medicação, você bota 

a medicação nessa ferida. 

Destaque na fala dos participantes 

 

4.2.1. Higienismo versus o cuidado com o ofício e a saúde dos técnicos de enfermagem  

 Foi possível identificar no discurso dos técnicos de enfermagem entrevistados 

um mal estar em se ver obrigado a fazer um trabalho que não atende aos seus critérios 

de um trabalho bem feito. No trecho que segue Tc1(g2) relata ter que fazer um trabalho 

que não considera eficaz devido à falta de condições materiais de trabalho no hospital 

(HPB2). 

Tc1(g2): é bem difícil porque a gente trabalha assim direto, digamos, se 

faltar determinada medicação pra se formar aquela ferida, você vai fazer 

a retirada do curativo, a troca da gaze e pôr gaze estéril se tiver um 
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pouco com soro, pra dar uma relativa... mas não é o ideal. É um curativo 

que não vai ser eficaz. Porque ele não vai criar a ação medicamentosa 

que deveria pra poder o paciente reagir melhor. Mas geralmente a gente 

faz isso, a gente faz a troca porque também não pode deixar o curativo 

sujo lá durante um dia. Então, a gente retira aquele sujo, joga fora e aí 

faz uma espécie de “tapa buraco”. Porque no outro dia, se chegar 

medicação, você bota a medicação nessa ferida. Se não, você bota só a 

gaze estéril mesmo, juntamente – se tiver uma medicação que possa ser 

associada, a gente utiliza. 

 No segmento destacado é possível identificar um dilema com o qual essa 

profissional se depara na atividade de trabalho. Ao mesmo tempo em que não pode, por 

falta de condições materiais, realizar um bom trabalho sob seu julgamento, também não 

considera a possibilidade de não realiza-lo, pois isso seria prejudicial para o paciente e 

se configuraria como um trabalho ainda pior qualificado. Dessa maneira, o real se 

impõe entre o trabalho mal feito e a eficácia e exige que a técnica de enfermagem 

busque um meio termo para a realização da sua atividade, e assim realizar um trabalho 

“tapa buraco”. A mesma técnica relata como se sente ao fazer um trabalho que ela 

chamou de “sem eficácia”.  

Tc1(g2): É horrível! Muito Triste! Por que você sabe que o paciente tá 

ali pra se recuperar e você não vai ver a recuperação do paciente, pelo 

contrário, você vai ver a piora do paciente. [...] É horrível da gente vê! 

Quando você vê que você não tá fazendo a diferença, que o seu trabalho 

não tá tendo eficácia na recuperação do paciente. É deprimente. É 

angustiante. É tudo. Causa um impacto assim muito... de dizer “Ah, 

como isso tá acontecendo aqui dentro que é pra tratar as pessoas e não 
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pra deixar isso acontecer”. [...] mas não deveria acontecer. O que 

deveria acontecer é que aquele paciente que chegou instável e a gente 

estabilizar e depois recuperar e depois ele ir pra casa, receber alta 

tranquilamente. Era assim pra ser, né?! 

 No segmento destacado é possível notar o mal estar dessa trabalhadora ao se ver 

obrigada a fazer um trabalho que não considera eficaz, sentimento o qual qualifica como 

de “deprimente” e “angustiante”. A ausência do autorreconhecimento em um trabalho 

bem feito configura-se como um sofrimento relacionado ao seu trabalho e um risco 

psicossocial. Existe também um conflito relacionado às expectativas da técnica em 

relação à função da instituição na qual trabalha. Para ela, o hospital (HPB2) deveria ser 

um espaço de tratamento e melhora dos pacientes, enquanto que isso não é o que ela vê 

acontecer. Fica explícito um embate entre o que a técnica considera seu papel na 

instituição, o que ela considera papel de um hospital público (HPB2) e o que acontece 

na realidade de trabalho. 

 Continuando o relato da Tc1(g2) sobre as consequências da falta de condições 

materiais de trabalho para ela e para a realização da atividade, a técnica expõe o 

constrangimento que vivencia quando alguns acompanhantes, mesmo que com poucas 

condições financeiras, ao se depararem com a falta de algum material necessário para 

um procedimento importante se dispõem a comprar o insumo fora do hospital. 

Tc1(g2): O familiar diz “Meu Deus! Ele vai ficar sem trocar o curativo 

pela falta do esparadrapo?! Como eu posso ajudar de alguma forma? Eu 

posso ir comprar pra você utilizar?”. Assim... a gente se sente também 

muito constrangida com isso. O familiar comprar uma coisa que o 

hospital deveria tá dando suporte por se tratar de um hospital público, 

né?! Você fica assim pensando... Nossa! Pra resolver o problema a gente 
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acaba aceitando. [...] Mas é uma coisa muito insatisfatória pra gente, 

porque não é condizente com o papel que a gente tá ali pra fazer. 

 Apesar do constrangimento e da insatisfação relatadas em aceitar que o 

acompanhante do paciente compre o material, Tc1(g2) expõe que precisa aceitar esta 

situação. Mesmo que isso não esteja dentro dos parâmetros que considera qualificar seu 

papel como técnica de enfermagem em um hospital público, ela precisa garantir 

minimamente sua atividade. 

 Tc1(g2) também relata que, devido à falta das mesmas condições materiais, 

alguns profissionais compram seus próprios instrumentos para uso exclusivo no 

ambiente de trabalho. Essa é a maneira que ela e seus colegas encontram para não 

deixar de realizar a sua atividade. Segundo ela, não realizar um procedimento por falta 

de material é uma preocupação que a acompanha mesmo fora do local de trabalho. 

Tc1(g2): Não tem o que fazer. Mas você fica com aquilo na cabeça, 

porque não realizou o procedimento. Você vai pra casa pensando. [...] A 

pressão é básico, e aí o tensiometro quebrado, como já vi várias vezes 

durar cinco dias lá na manutenção e não haver a manutenção. E quando 

a manutenção chega, conserta e com um dia tá quebrado de novo [...] E 

fica às vezes sem verificar por causa disso, porque às vezes tá no plantão 

nenhuma das duas, três ou quatro colegas não tem aquele do pulso ou 

esqueceu... não levou o seu particular pro plantão, que é só usado pra os 

pacientes, né?! Porque você não pode misturar um que você usa na lida 

do paciente com os seus familiares de casa, jamais!  

P: Então são profissionais que compram o seu para levar pro trabalho? 
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Tc1(RPS): Compram o seu pra poder fazer o seu trabalho! Entendeu?! 

[...] O que a gente sente é constrangimento! Principalmente quando não 

tem o aparelho da colega e o nosso tá quebrado. 

 Os últimos segmentos destacados retratam o esforço com o cuidado do ofício no 

âmbito pessoal de realização da atividade diante do impedimento imposto pela realidade 

de trabalho da falta de equipamentos de trabalho no hospital (HPB2). Além de ser uma 

forma de ampliar seu poder de agir evitando esse impedimento, também é a saída para 

não passar pelo constrangimento de os acompanhantes dos pacientes questionarem e 

cobrarem a realização de algum procedimento, como é explicitado no trecho que segue. 

Tc1(g2): E aí o familiar pergunta “Não tirou a pressão, minha filha, dele 

hoje. Como é que tá?”. Você fica assim sem chão! Você vai dizer o quê? 

“Olhe senhora, infelizmente, o aparelho do hospital tá quebrado e a 

gente tá sem condição de verificar a pressão do paciente. Então eu só 

peço um pouquinho mais de paciência porque a gente tá esperando a 

manutenção chegar e chegando a gente verifica” (reproduzindo sua fala 

na situação).  

 No trecho que segue Tc1(g2) fala sobre a falta constante do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), fala ainda sobre quais são seus pensamentos em relação a 

realizar um procedimento com essas condições e a frustração diante dos prejuízos que 

os pacientes podem sofrer com a não-realização do seu trabalho. 

Tc1(g2): Às vezes também não sobe a quantidade de capotes suficiente, a 

gente trabalha sem as condições de trabalho direto, sem EPI direto aqui 

no hospital. [...] Você faz os procedimentos sem estar equipado, né? 

Porque do jeito que é, às vezes não sobe quatro capotes. Mas você tem 

que fazer as mesmas atividades, porque se não a hora vai passar, vai dar 
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nove horas e você ainda não começou esperando ainda chegar capote. 

[...] E as atividades você não pode deixar elas sem serem realizadas 

porque são do período da manhã. [...] É, porque às vezes a gente pode 

sim fazer um breve pedido de, assim, “não vou trabalhar sem nenhuma 

condição de trabalho que me é assistido e é um direito”. Mas, ao mesmo 

tempo, a gente pensa no prejuízo que aquele paciente pode ter em 

relação àquele tipo de comportamento da gente. Então isso também 

frustra muito a gente. São várias situações, mas essa também é uma das 

que a gente fica muito assim. Teve uma vez que faltou luva no hospital. 

Como é que a gente faz punção sem luvas? Mas teve que puncionar, né? 

É mais um risco que a gente vai correr, o risco da gente contrair alguma 

doença. 

 A partir dos segmentos destacados é possível perceber que mais do que a 

preocupação em cumprir com a sua função como servidora do hospital (HPB2) de 

executar a tarefa prescrita, há uma preocupação com as consequências de uma possível 

recusa para o produto do seu trabalho (o cuidado) e a sua finalidade (a melhora do 

paciente). Assim, a aceitação em realizar a atividade sob tais circunstâncias é sustentada 

pelo esforço de garantir o desenvolvimento da sua atividade, como uma forma de 

cuidado com o ofício nos níveis pessoal e interpessoal. Além de precisar se reconhecer 

fazendo o que acredita ser o seu papel como técnica de enfermagem da enfermaria de 

um hospital público, a sua atividade só tem sentido se dirigida a um destinatário, no 

caso, o paciente que precisa dos seus cuidados e que não pode se dispor deles. Logo, o 

sofrimento psicológico nessa situação está na atividade impedida, e não ausência do 

EPI.  
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 Outro aspecto que mostra uma fragilidade da situação de trabalho refletindo 

diretamente no bem estar (físico e psicológico) desses trabalhadores é a questão da 

sobrecarga. O trecho que segue mostra que a questão dos afastamentos devido aos 

adoecimentos relacionados ao trabalho. 

Tc1(g2): Só que tem períodos que tá bem sofrido, né? Faltando muita 

gente, muita gente de atestado. 

P: Profissionais? 

Tc1(g2): Profissionais, colegas, em detrimento justamente da força de 

trabalho ser tão intensa. Adoece, coloca um atestado, e aí a sobrecarga é 

pra quem fica também, porque não tem um remanejamento, digamos 

assim. Tem um remanejamento sim, mas às vezes está em uma situação 

tão geral que, digamos, têm cinco andares que estão faltando gente. 

Então, se naquele setor determinado tem quarenta pacientes e só tem 

quatro técnicos, vai ter que ficar os quatro lá. 

 Tc1(g2) comenta ainda das suas angustias em relação à sobrecarga na situação 

de trabalho, como também sobre colegas que vem adoecendo física e psicologicamente 

devido a tal realidade. A técnica fala sobre um sentimento de escravização pelo 

trabalho. 

Tc1(g2): É muito angustiante, porque assim, da minha parte é uma 

angústia assim que a pessoa vai sabendo que a pessoa vai sair dali com 

um cansaço muito além do que você imagina, exausta! Só que também 

em relação ao que eu vejo, isso traz problemas psicológicos, né?! Que é 

o que eu estou vendo ultimamente, como eu até citei, na outra gravação, 

que eu vejo colegas, eu estou vivenciando isso, colegas que estão 

encontrando um certo pânico de ir fazer determinada situação do 
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trabalho, porque a sobrecarga é grande. A gente relata os problemas e 

os problemas não são solucionados, entendeu? Então isso angustia 

bastante o servidor, o empregado, né?! Seja ele em CLTs, seja ele em 

regime estatutário, qualquer que seja, mas, ele se sente intimidado, de 

trabalhar ali, ele se sente como um escravo. A verdade é essa, em pleno 

século XXI, a pessoa se sente escravizada porque o trabalho, a força 

física gasta, não compensa o valor que você ganha, a remuneração que 

você ganha. Você se sente frustrado, tanto pelas atividades exercidas em 

maior escala, quanto à demanda que não é a devida, e também pelo 

ganho daquilo, que também não corresponde ao nível de trabalho. Então 

assim, a gente trabalha essa frustração da melhor maneira possível que 

é: longe do ambiente hospitalar. Você não pode levar isso com você pra 

lá, a gente até evita de falar lá, né, usa o lado ético da coisa, mas que a 

gente sabe que isso é uma realidade, nas nossas reuniões isto está 

presente, e sempre buscando uma melhoria, isso é fato. [...] Reuniões da 

equipe de enfermagem com a coordenação de enfermagem, que deveria 

ser mais assídua. Ocorre a cada seis meses pra um sorteio de férias, 

para ouvir reclamações. Uma coisa que eu acho que era pra ser 

planejado semanalmente ou mensalmente, pelo menos.  

 Nos segmentos destacados é possível perceber também o sofrimento causado 

pela falta de um espaço regular de debate sobre o trabalho. Apesar da própria técnica 

requisitar esses lugar de discussão sobre o trabalho no ambiente em que ele se 

desenvolve, ela, contaminada por um discurso profissional disseminado, afirma que não 

se deve permitir que as suas frustrações interfiram no trabalho. Aqui então, uma 
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fragilidade da situação de trabalho acaba sendo interpretada e tratada como uma 

fragilidade de ordem pessoal desconectadas de seu contexto. 

 Sobre a mesma questão da sobrecarga, Tc1(g1) comenta sobre as situações em 

que profissionais que acabam sendo ríspidos no trato com os pacientes devido ao 

estresse acumulado pela rotina exaustiva, frequentemente marcada por uma dupla ou 

tripla jornada de trabalho, como é característico desses profissionais. 

Tc1(g1): É estresse mesmo! É estresse porque você vem sobrecarregado 

do outro, você tem uma vida lá fora, que você tem que trabalhar em dois 

pra pagar suas contas e tudo. Mas o paciente que tá ali, ele não pediu 

pra tá ali, ele não pediu pra você cuidar dele, você trabalha ali porque 

você quer. Você não trabalha em dois empregos porque o paciente quer, 

é porque você precisa. Então você segure a sua peteca. Se num dá conta 

de dois, saia. Agora o paciente não pode sofrer uma consequência como 

essa. Tem gente que tem essa consciência, tem gente que não tem. 

 Como para Tc1(g2), para Tc1(g1) as adversidades também não justificam algum 

tipo de descuido com o ofício no sentido do destinatário da atividade. Tc1(g1) 

reconhece o sofrimento e o estresses produzidos pela sobrecarga, entretanto, considera 

que o trabalho não pode deixar de atender aos critérios de qualidade aceitáveis. Nesse 

caso, esses critérios passam pela ideia de não permitir que frustrações pessoais – ainda 

que tenha origem na situação de trabalho – interfiram na relação com o paciente. 

 No trecho que segue Tc2(g1) relaciona a sobrecarga característica a rotina dos 

profissionais de saúde, inclusive dos técnicos de enfermagem, ao erro. Para ela, o nível 

de sobrecarga ao qual um trabalhador da área é submetido precisa ser levado em 

consideração no caso do julgamento de uma situação de erro. 
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Tc2(g1): Assim, leva você a ter mais atenção naquilo que você tá fazendo, não 

que os outros não tenham atenção, mas é porque assim, você tá tratando de 

pessoas, de vidas, mais delicado. A pessoa já tá numa situação mais delicada, 

então tudo isso meche com o seu psicológico, como o da outra pessoa. Então, 

por isso de tanta atenção. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. 

Ninguém tá livre de todas essas matérias que já passou aí, que o técnico de 

enfermagem errou, foi fazer a medicação intravenosa e fez leite e a criança 

morreu. E isso é um absurdo, mas o absurdo acontece porque ele já tava há 

muitas horas trabalhando. Só que isso não é visto, é só visto assim “O técnico 

errou!”. Tudo bem que num erro desse a equipe toda responde, não é só o 

técnico, mas as pessoas só vêm assim “o erro”, “O técnico errou.”. Não vêm 

assim, quantas horas ele tava trabalhando lá no hospital. Às vezes ele dobra 

né, como a gente diz, ele troca de horário, ele fica no horário de outra pessoa, 

porque tá precisando daquele dinheiro ou tá precisando de uma folga lá na 

frente e ele tá de plantão e quis trocar. Tem toda uma explicação, mas só o que 

é visto em primeiro lugar é um erro de um técnico de enfermagem. Mas assim, 

pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo quem não tá com tantas 

horas de trabalho. 

 Novamente vemos uma fragilidade do ambiente de trabalho tem suas 

consequências recaídas sobre o trabalhador. Nos segmentos destacados é possível 

perceber o incômodo relacionado à imagem do técnico de enfermagem diante do 

“outro” em uma situação de erro. Nessa ocasião o profissional que comete o erro precisa 

lidar com o seu sofrimento diante do trabalho que não atendeu qualquer critério de 

trabalho bem feito provido pelo gênero reforçado pelo julgamento do seu interlocutor.  
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 Esse receio pelo julgamento do outro, assim como de consequências bastante 

drásticas e definitivas como uma demissão ou perda do registro profissional, também 

aparece no relato de Tc2(g2). No trecho que segue ele relata uma situação em que ele 

mesmo cometeu um erro, descreve como procedeu e justifica esse receio. 

Tc2(g2): Já aconteceu, já cometi alguns erros. Você não tá livre de erro, 

né? Já aconteceu de eu fazer uma medicação trocada. Não sei, de 

repente ela podia ser alérgica àquela medicação. Aí eu fiquei... tipo 

assim, o efeito é de duas horas, aí como eu percebi que eu tinha trocado 

aí eu fui lá tirei, não expliquei nada a pessoa né, só tirei, fechei, mas eu 

fiquei observando ela a noite toda até de manhã. Aí você diz “Você não 

comunicou a enfermeira?” aí eu digo “Não”. Outro dia foi até 

comentado, eu tava fazendo um curso que foi gerido pelo COREN sobre 

central de material e abordaram esse assunto “Faz coisa errada? Você 

comunicou a seu chefe?”. Muita gente faz, mas só que ela tem o medo de 

comunicar ao chefe dela. Porquê? Por que vai ser punido, pode ser 

suspenso, pode ser demitido. Então se você faz a coisa errada você 

termina não dizendo, você vai abafar aquilo ali. Você vai tentar prestar 

atenção se aconteceu alguma coisa ou não, entendeu? Pra administrar 

esse negócio aí.  

 Técnica de enfermagem um uma UTI, Tc1(g1) relata ainda mais receios em 

relação a cometer um erro. No caso dela, o receio em relação a alguma cobrança quanto 

ao seu trabalho ou mesmo a um possível processo judicial acompanha e organiza sua 

atividade continuamente.  

Tc1(g1): Tudo que você fez com o recém-nascido você vai passar tudo 

pra parte de enfermagem, pra o relatório de enfermagem que você vai 
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fazer. Aí geralmente é assim, a gente escreve “Recebi RN do sexo 

feminino, masculino, oito meses, respirando bem em O2 ambiente, 

respirando em ar livre, aceita bem a dieta complemento LDE que é leito 

do banco de leite” aí tem algumas siglas. Sempre você tem que colocar 

tudo. A gente tem que colocar tudo porque qualquer coisinha a gente tá 

respaldado, que é justamente na prescrição, que a gente tá respaldado, o 

que a agente fez a gente coloca. 

P: Respaldado em relação a quê? 

Tc1(g1): Se tiver um processo, se tiver alguma coisa, se amanhã ou 

outro dia virem reclamar. “Não, não foi feito alguma medicação”, mas 

tá lá prescrito, tá lá, você escreveu o que você fez. “Você checou?”, 

“Não, esqueci de checar!” (reproduzindo um possível diálogo entre a 

equipe de enfermagem). [...] Porque se alguém cobrar você tem como 

provar que você fez. 

 Para Tc1(g1), faz parte da sua atividade garantir formas de provar que fez o seu 

trabalho, precisando sempre estar atenta a possibilidade de uma repreensão ou, pior 

ainda, processo judicial. Caso que pode acabar no impedimento total daquele 

trabalhador realizar a atividade com a se identifica, com a cassação do seu registro 

profissional. Diante disso, o erro toma forma de um tabu nesse meio profissional, algo 

que é considerado inadmissível, como exemplificado no relato que segue: 

Tc1(g1): Porque não adianta você fazer alguma coisa com insegurança 

ou fazer alguma coisa que você não saiba. Não adianta porque a gente 

mexe com vida. Não é um papel que a gente pode fazer, escrever de 

novo, refazer. Não, é uma vida, então a gente não pode errar, se errar 

pode ser fatal. Sempre tem que tá com cuidado, e sempre quando a gente 
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for lidar com pessoas, a pessoa pode contorcer alguma informação ou a 

pessoa pode não escutar direito, não entender, então a gente sempre tem 

que tá prestando atenção. 

 Por outro lado, a identificação com o próprio trabalho e o autorreconhecimento 

de um trabalho bem feito, reforçado pelo sentido construído por esses profissionais a 

respeito do reconhecimento do outro sobre o seu trabalho pode ser percebido como um 

promovedor de bem estar e saúde no trabalho. Como é possível verificar no trecho que 

segue. 

Tc2(g1): Mas uma das coisas que eu gosto é retirada de pontos, fazer 

vacina, porque quem faz é o técnico, mas a vacina não sou eu, é outra 

técnica. Curativo eu gosto, mas num é tanto não, gosto quando é 

curativo assim grande, e a gente vê que ta melhorando, evoluindo a 

ferida ai eu gosto de fazer. [...] Esses pequenininhos eu faço porque tem 

que fazer, mas quando é os grandes a gente vê que tá evoluindo assim, tá 

ficando vermelhinho, que a gente diferencia as peles, né?  

[...] 

Tc2(g1): Às vezes o pessoal diz que “vixe, você...”. Porque... eu entro na 

sala da médica, da enfermeira, então todo mundo tem um contato mais 

comigo do que com os outros funcionários. Então diz que eu to multiuso, 

né?! Vai pra todas as... Mas é bom quando você sabe proceder de várias. 

 Através dos segmentos destacados é possível notar que, assim como afirma Clot 

(2013), o reconhecimento aqui vai além do reconhecimento pelo outro. A questão é, em 

essência, se encontrar naquilo que faz. E é na possibilidade de deter o poder de construir 

um contexto de trabalho e uma atividade que lhe faça sentido que está o norte para o 
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bem estar. Como também a identificação com uma atividade impedida devido às 

atribuições da instituição na qual trabalha causa incômodo à Tc2(g1). 

Tc2(g1): Eu gosto, mas eu... O que eu queria era que a unidade fosse 

mais assim, pudesse ter uma assistência mais ampliada, por exemplo, 

ter... Se um paciente chegar e precisar de uma medicação intravenosa, a 

gente poder fazer, porque um técnico se prepara pra fazer qualquer 

medicação, pra qualquer procedimento. Então, a unidade tem uma 

estrutura tão boa, por que não tem todos os procedimentos? Tem 

paciente que vem aqui tomar bezetacil, eu não posso fazer, porque se o 

paciente tiver uma reação eu não tenho como proceder. Vou ficar 

segurando o paciente, ou então encaminhar ele pra uma urgência no 

carro próprio porque aqui não tem uma medicação pra fazer com que 

ele volte ao normal caso ele tenha uma alergia, por exemplo, àquela 

medicação. Então eu acho que a unidade poderia ser mais, ter mais 

equipamentos, abrir pra o técnico fazer outros procedimentos. Claro que 

já tem muito trabalho, assim, tem dia que realmente tem muito trabalho, 

mas tem dia que não tem. Então, chega uma urgência, por exemplo, esse 

paciente que durante a semana sofreu um acidente de bicicleta, aqui não 

tem uma tala pra você imobilizar a perna do paciente e ele ficar 

esperando ser levado pra o hospital. Então, isso nem é uma coisa assim, 

tão caro de que a unidade não possa ter. Também eu acho que deveria 

ter mais essa parte de, de uma urgência, ter uma urgência... eu vou dizer 

básica, né, porque assim, uma tala, você poder dar aquele primeiro 

atendimento até o SAMU chegar ou até a pessoa poder ser levada pra o 

hospital.  
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 Nos segmentos destacados é possível verificar o incômodo da técnica em não 

poder fazer algo para o qual foi preparada para fazer, com a qual se identifica e, para 

ela, identifica a função de um técnico de enfermagem, ainda que não seja função no 

trabalho do serviço de saúde específico (UBS). 

 Já no discurso da Tc1(g1), podemos ver um esforço para recriar contexto de 

realização da atividade para que ele faça sentido. No trecho que segue vemos as 

estratégias de quebrar a agulha e de colocar o dedo com a luva na boca do bebê como 

exemplos desse conhecimento tácito ultrapassando o território dos protocolos. No caso 

descrito por Tc1(g1), esse desvio da prescrição, ou estilização, é o que garante a 

qualidade do seu trabalho e o bem-estar do paciente. Essa foi a maneira encontrada por 

ela e reforçada pelo coletivo de trabalho de se reconhecer realizando um “trabalho bem-

feito”. 

Tc1(g1): Tem gente que prefere quebrar a agulha, como é que quebra a 

agulha?! Por que ela num tem aquela partezinha cinza que conecta na 

seringa?! Pronto! [...] Por que a gente coloca assim na mãozinha e fica 

apertando e soltando, aí tem vez que coagula muito rápido, aí aquela 

boquinha cinza, fica coagulado o sangue ali, aí eu num gosto muito, 

sabe? [...] Gosto não. Aí vai dentro da capinha da agulha, eu com a luva 

já estéreo, tudo estéreo, aí eu toro. Aí pego, já tenho limpado a mãozinha 

do bebê com a gaze estéreo que está molhada no álcool. Isso minha 

colega está com o dedinho na boquinha do bebê pra ele não chorar, ele 

ficar calminho, segura o bracinho dele. Aí ela entrete o bebezinho e eu 

vou coletando o que tiver. [...] Você já abriu o vidrinho, você deixa 

aberto, deixa a boca do vidrinho aberta. Tem um pequenininho que tem 

uma aberturazinha como se fosse um funilzinho que você colhe. Coloca 
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na pontinha da agulha e vai coletando a gotinha, que sai de gotinha em 

gotinha. Essa é uma técnica que a gente faz pra recém-nascido. [...] 

Agora a veia estando boa você pode encher, você deixa mais, não vai 

„sangrar” o menino, como as meninas dizem, as meninas dizem que eu 

sou vampirinha. Mas você sempre coloca mais um pouquinho porque tem 

vez que o laboratório alega que foi material insuficiente pro exame, aí é 

importante você... 

 Diferentemente, Tc1(g2) descreve uma situação em que esse tipo de desvio do 

prescrito representa para ela um trabalho de má qualidade pelo não uso do procedimento 

correto, ainda que seja um procedimento disseminado no meio.  

Tc1(g2): Por exemplo, um paciente que chegue com um problema 

gástrico sério e tenha que fazer algum tipo de lavagem intestinal, e 

simplesmente falta solução glicerinada. Como é que a gente vai fazer a 

lavagem? Aí vai se submeter a certas “gambiarras prescritas” que você 

fica assim “Mas não é o correto!”. 

P: “Gambiarras prescritas”? 

Tc1(g2): Pois é... Assim, são outros métodos utilizados na falta daquele 

sistema correto, digamos, mas que são também realizados, né?! Por 

exemplo, vai fazer usando uma solução com soro e óleo, entendeu, 

mineral naquela solução ao invés de... Aí transforma em uma solução 

que lembra a glicerinada, mas que não veio produzida com aquele fim, 

nem pra ser injetada por aquela via. Então assim, é muito... você fica 

assim sem sentido. E às vezes, “n” vezes deixa-se de se fazer o 

procedimento por causa que falta aquele tipo de material, que era pra 
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ter e dar o suporte naquela técnica. Então é muito triste presenciar isso. 

E não é uma vez só que isso ocorre.   

 Chamo atenção para o termo “gambiarras prescritas” usado por Tc1(g2) para 

descrever as práticas de estilizações as quais julga inválidas na busca por um trabalho de 

boa qualidade. Apesar disso, são práticas já disseminadas no coletivo para o 

enfrentamento de um impedimento encontrado na realidade de trabalho como, por 

exemplo, a falta de insumos necessários para a realização de atividade. Nesse caso, no 

entanto, essas práticas são vistas pela técnica de enfermagem como algo ruim, que não 

deveria acontecer, pois repercute de forma negativa na qualidade do trabalho realizado. 

 Conforme apresentado na seção de referencial teórico desta pesquisa, Clot 

(2013) ressalta a importância do que ele denomina como “cuidar do ofício” como a 

maneira de efetivamente cuidar da saúde no trabalho. Este autor entende que a eficácia 

profissional pode ser fonte de saúde no trabalho, nas situações em o trabalhador vê o 

seu ofício como algo com o qual se identifica, ou seja, nas situações em que ele se 

reconhece fazendo um trabalho bem feito a partir da apropriação que faz dos critérios de 

qualidade do trabalho oferecidos pelo gênero profissional. Já as situações de risco 

psicológico se configuram nas ocasiões em que o trabalhador se percebe desprovido do 

poder sobre sua própria atividade, com o seu poder de agir reduzido, dito de outra 

forma, quando ele é impedido de fabricar um contexto de trabalho que lhe faça sentido e 

no qual se reconheça fazendo o seu ofício. 

 

4.3. Concatenação dos estudos 1 e 2 

 Em seu primeiro estudo, a pesquisa mapeou o perfil dos técnicos de enfermagem 

de Natal-RN enquanto ocupação profissional com vistas a averiguar “quem eles são”, 

caracterizando esse grupo profissional a partir de dados gerais relacionados, sobretudo, 
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a aspectos do nível impessoal de abordagem à atividade, bem como da situação deste 

grupo em função do risco psicossocial. Esse estudo proporcionou, além de informações 

socioprofissionais sobre esse grupo de trabalhadores, sua posição em relação ao referido 

risco. 

 Nesse levantamento foi utilizado o recurso do questionário, instrumento o qual 

atende à função de abastecer a pesquisa de informações gerais da população estudada. 

Como resultado desse mapeamento foi constatada a coexistência de dois grupos 

distintos na amostra estudada, fazendo refletir sobre dois perfis de técnicos de 

enfermagem situados em função de risco psicossocial.  

 Esses grupos, obtidos pela clusterização, sugerem níveis diferenciados de 

estresse ocupacional, com o grupo 2 em situação de maior estresse (inclusive em termos 

das modalidades para as dimensões Suporte Social – Médio + Alto para o grupo 1 e 

Médio + Baixo , e para a dimensão Demanda Psicológica, referida como Media + Baixa 

para o grupo 1 e Media mais Alta para o grupo 2). As demais modalidades de variáveis 

com contribuições relevantes para a clusterização apontam na mesma direção. Isso 

reforça, portanto, a necessidade de uma verificação empírica tão logo se disponha de 

banco de dados das ocupações em geral de Natal-RN. 

 Na medida em que este primeiro estudo abasteceu a pesquisa de indicações 

sobre a caracterização desses grupos, essas informações nortearam o aprofundamento 

em termos de abordagem da dinâmica subjetiva vivenciada pelos participantes do 

segundo estudo (clínico-qualitativo). Dessa maneira, a concatenação dos dois estudos e 

a articulação dos seus resultados mostrou-se pertinente e relevante. 

 Em termos especificamente do segundo estudo, o foco passou a ser abordar a 

atividade laboral dos técnicos de enfermagem de Natal-RN sob o olhar de uma 

perspectiva clínica, visando explicitar o real das atividades desses trabalhadores. Para 
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tal o trabalho foi desenvolvido com a fundamentação da clínica da atividade, de maneira 

que essa abordagem proporciona subsídios para ir além da análise do que foi prescrito 

pela organização do trabalho e do que é passível de observação direta. Ela oferece 

suporte teórico-metodológico para abranger também o que poderia vir a ser realizado, 

mas que foi descartado ou impedido; o que o trabalhador não pode fazer, mas gostaria; e 

o que se faz para não fazer o que deveria ser realizado. 

 A partir dessa análise foi possível destacar vivências de sofrimento diante de 

situações de risco psicológico configuradas pelas ocasiões em que o trabalhador se 

percebe desprovido do poder sobre sua própria atividade, com o seu poder de agir 

reduzido (cf. Clot, 2013). Assim como também surgiram referências a situações em que 

a eficácia profissional pôde ser exemplificada como fonte de saúde no trabalho, 

notadamente, nas situações em o trabalhador vê o seu ofício como algo com o qual se 

identifica; nas situações em que ele se reconhece fazendo um trabalho bem feito a partir 

da apropriação que faz dos critérios de qualidade do trabalho oferecidos pelo gênero 

profissional (Clot, 2013). 

 Os dados obtidos no primeiro estudo não confirmam que o gênero profissional 

pesquisado pode ser considerado como em situação de risco psicossocial. Entretanto, a 

amostra apresenta uma polarização internas demonstrada pela existência de dois grupos 

caracterizados por níveis diferentes de estresse relacionado ao trabalho. O nível de 

estresse coletivo evidenciado pelo instrumento não parece muito diferente do que seria 

obtido de uma amostra ampla de ocupações profissionais, mas isso precisaria passar por 

uma verificação empírica. Os dados do segundo estudo, por outro lado, mostram que o 

poder de agir em atividade profissional demanda a consideração tanto de aspectos 

externos, quanto de aspectos relacionados à forma do indivíduo lidar com aqueles 

aspectos. Tais dados dão suporte, portanto, a uma perspectiva de concepção do risco 
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psicossocial que ultrapassa a abordagem higienista de limitação de tal risco à 

externalidade de fatores vinculados à organização do trabalho. 

 Fazendo uma elaboração sobre os dados obtidos nos dois estudos atrelados à 

vivência da pesquisadora em campo um aspecto chamou a atenção. Assim como 

demonstrou o estudo quantitativo (não confirmando o gênero profissional pesquisado 

como em situação de risco psicossocial sob a perspectiva sujeitos), os técnicos de 

enfermagem que participaram da análise clínica demonstraram em muitas ocasiões uma 

postura que se assemelha com o conceito proposto por Daniel Derivois (2012) de 

“resiliência patológica”. Esse autor propõe uma distinção em termos da resiliência em 

apenas "encaixar" (encaisser) as agressões e estresses da vida, numa capacidade – para 

ele patológica – de sofrer agressões, resistir para receber a próxima agressão, sem que 

nada aconteça; da resiliência saudável, que consiste em receber os golpes, não sucumbir 

a eles, e na sequência, partir para uma forma de funcionamento que evite ou mesmo 

diminua a frequência desses golpes.  

 Ainda que se coloque a questão de até que ponto isso seria “patológico” é um 

conceito válido para discutir a postura desses profissionais diante das situações de risco 

psicossocial com as quais se confronta na realidade de trabalho. Assim como essa forma 

de enfrentamento também pode ser assimilada como uma aceitação, reforçada pelas 

demandas do gênero profissional, no sentido do que referencia o conceito geral do que é 

“ser técnico de enfermagem”. Por isso, retomamos aqui a crítica da clínica da atividade 

ao conceito higiênico de risco psicossocial, colocando a questão: Como proceder diante 

de um gênero profissional que entende e legitima, em certa medida, as situações de 

risco psicossocial como parte do métier? 

 

5. Considerações finais 
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Tendo em vista os objetivos estabelecidos pela presente pesquisa, consideramos 

que o trabalho desenvolvido avançou na descrição e caracterização do universo laboral 

eleito para abordagem, a atividade laboral de profissionais da enfermagem de nível 

técnico, notadamente, as formas de enfrentamento engendradas por eles ante situações 

de risco psicossocial. Foram contemplados temas importantes para se pensar o sistema 

de saúde enquanto campo de trabalho. Ficou claramente estabelecida a precariedade das 

condições de trabalho na saúde pública encontradas atualmente no município de Natal-

RN, bem como a realidade da baixa remuneração, forte sobrecarga e altas exigências 

quanto à produtividade, capacitação, dentre outros aspectos, com os quais esses 

profissionais se deparam em ambos os sistemas de saúde (público e privado)
11

.  

 Diante disso, foi possível construir elaborações iniciais acerca do cuidado em 

saúde da enfermagem de nível técnico como um fazer profissional e a saúde de quem 

presta esse cuidado como forma de trabalho. De maneira que, além de ter sido realizado 

um levantamento importante quanto a situação da categoria profissional frente ao risco 

psicossocial, foram descritas, a partir de um olhar clínico, limitações, controvérsias e 

possibilidades da atividade de trabalho dos técnicos de enfermagem e do seu contexto 

laboral. 

 Em relação ao objetivo central do estudo – investigar como técnicos de 

enfermagem do município de Natal, Rio Grande do Norte, em situação presumida de 

risco psicossocial, realizam a gestão subjetiva dos seus recursos internos e externos no 

exercício da sua atividade laboral – consideramos que tal objetivo foi atingido, na 

medida em que foi possível uma aproximação da atividade profissional da enfermagem 

de nível técnico sob as duas vias de acesso escolhidas para sua consecução (qualitativa e 

                                                             
11

 Tais tópicos estiveram, inclusive, dentre as reivindicações da greve dos servidores municipais que 

aconteceu no mesmo período da execução desta pesquisa. 
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quantitativa). Essa dupla investida na busca por averiguar a atividade desses 

profissionais favoreceu uma análise estabelecida em um esforço claro de tentar 

atravessar minimamente os quatro níveis de análise da atividade laboral (impessoal, 

pessoal, interpessoal e transpessoal), sugeridos por Clot na fundamentação da clínica 

da atividade, e herdados da abordagem histórico-cultural preconizada por Lev S. 

Vigotski, Alexis Leontiev e Alexander Luria (cf. Vigotski, 2001; Vygotsky e Luria, 

1996; Luria, 1992; Leontiev, 1984). A análise em questão produziu conhecimento 

acerca de um gênero profissional específico, na interface entre a terceira e quarta das 

instâncias de análise citadas acima. 

 Acreditamos que este estudo proporcionou alguns avanços, ainda incipientes, 

mas que podem ser desenvolvidos futuramente, em três sentidos: 1. No estudo e 

produção de conhecimento sobre a atividade profissional dos técnicos de enfermagem, 

ainda insuficientemente discutida na literatura, sobretudo através de análises que se 

restringem à consideração da tarefa prescrita, dos procedimentos técnicos e condições 

objetivas de trabalho e exposição a riscos ocupacionais; 2. Na discussão dos riscos 

psicossociais sob o ponto de vista de uma perspectiva clínica de análise, no sentido da 

construção de dados e análises voltadas para um olhar sobre a significação e a gestão 

individual das condições de trabalho; 3. Na abordagem quali-quanti do risco 

psicossocial, de forma a buscar uma concatenação do conhecimento produzido por cada 

uma dessas análises no sentido de fazer conversar, na medida do possível, aspectos do 

gênero profissional – passíveis de serem acessados pela via quantitativa – com aspectos 

individuais do trabalhador no enfrentamento de sua realidade de trabalho.  

 Conforme o que foi exposto no ponto 1, apesar do contingente expressivo de 

técnicos de enfermagem já existentes no mercado de trabalho nacional – que tende, 

inclusive, a aumentar devido a delimitação do prazo para a extinção da profissão de 
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auxiliar de enfermagem, haja vista a busca de qualificação técnica desses profissionais – 

a literatura específica a respeito das peculiaridades do trabalho da categoria estudada 

nesta pesquisa ainda é, em geral, bastante restrita. Estudos como os de Caverni e Sanna 

(2006, 2012) e Peduzzi e Anselmi (2004) vêm apontando essa realidade há certo tempo 

sem perceber, contudo, mudanças nessa realidade.  Até mesmo para acessar 

informações básicas sobre o desenvolvimento histórico e legal dessa ocupação, por 

vezes, é necessário recorrer à história da enfermagem enquanto profissão de nível 

superior para obter elementos, ainda que limitados, sobre a enfermagem de nível 

técnico.  

 Isso nos faz supor que o tímido volume de estudos voltados para a atividade 

desses profissionais se deva à desvalorização do trabalho manual no meio da saúde em 

geral, marcado pela forte impregnação da hierarquia estabelecida com base na 

especificidade do saber, bem como dentro do próprio campo da enfermagem, onde os 

enfermeiros dominam, além do planejamento e coordenação das atividades das equipes 

de enfermagem, a produção do conhecimento científico sobre o fazer laboral nesse 

campo de trabalho. Assim, a subordinação da enfermagem de nível técnico à 

enfermagem de nível superior pode estar relacionada a pouca literatura específica sobre 

este primeiro grupo, visto que o segundo, justificadamente, busca produzir 

conhecimento sobre o seu próprio fazer profissional. 

 Outra suposição acerca desse panorama da literatura existente envolvendo os 

técnicos de enfermagem é a de que os estudos desenvolvidos, inclusive por outras áreas 

do conhecimento como a psicologia (Osorio, 2002, 2006; Osorio, Rotenberg, Araújo, 

Soares, 2011), muitas vezes focam a “equipe de enfermagem” ou os “profissionais de 

saúde” como objeto de análise. Dessa forma, é possível que essa categoria específica 

fique diluída no estudo desses subgrupos de atuação heterogêneos.  
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 Além disso, a literatura existente – com raras exceções – está frequentemente 

voltada para aspectos relacionados à discussão das atribuições estruturadas pela divisão 

do trabalho da enfermagem estabelecida em lei, bem como aspetos da tarefa prescrita. 

Quando são abordados assuntos voltados para a relação saúde/adoecimento no trabalho 

e o bem-estar biopsíquico desses trabalhadores, o enfoque predominante é o da visão 

tradicional das condições de trabalho e dos riscos ocupacionais vinculados a aspectos do 

comportamento observável desses profissionais no seu fazer laboral. 

 Perante essa configuração, a abordagem adotada nesta pesquisa pôde contribuir 

no sentido a acrescer estudos que buscam investigar e discutir as discrepâncias entre o 

trabalho prescrito e o trabalho tal como desenvolvido na atividade do sujeito-

trabalhador, ainda raros quando em relação à ocupação profissional específica dos 

técnicos de enfermagem e onde, para nós, mora o sofrimento no trabalho. Além de 

contribuir na valorização do conhecimento estabelecido como uma psicologia prática 

desenvolvida por esses trabalhadores sobre sua própria atividade, na medida em que 

buscamos nos distanciar do olhar restrito às tecnicalidades, aos procedimentos 

protocolados e ao comportamento observável, para verificar o que existe nesse espaço 

entre o que é determinado por eles e o que realmente envolve essa atividade 

profissional.  

 Esperamos ainda, na perspectiva de um posicionamento político, que o 

conhecimento produzido e sistematizado nesta pesquisa tenha repercussões no sentido 

de denunciar à precariedade crescente sob a qual esses profissionais vêm trabalhando, 

sobretudo no âmbito público. Como também chamar a atenção para às fortes exigências 

quanto à produtividade que submetem os profissionais e o cuidado em saúde à lógica 

mercadológica, tanto no âmbito privado como no público. 
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 Sobre ponto 2, entendemos o uso de um método indireto, sob a orientação de 

uma abordagem clínica e qualitativa, como algo que foi essencial para exceder nesta 

pesquisa o tradicional foco no comportamento observado, o que caracteriza grande parte 

do conhecimento produzido sobre o fazer laboral da ocupação profissional estudada. 

Através dessa abordagem à atividade foi possível contemplar o que não chegou a ser 

realizado, mas passou, contudo, por um conflito interno e, por fim, por uma escolha do 

trabalhador sobre o que realizar em determinada circunstância. Aí mora a essência da 

possibilidade de desenvolvimento do sujeito, em descobrir novas possibilidades de 

atuação ao fazer da reflexão sobre sua atividade recurso para a transformação dela em 

uma nova, ampliando assim o seu poder de agir. 

 A técnica utilizada para o estudo clínico foi a da IaS, a qual cumpriu sua função 

permitindo a análise da atividade de trabalho. Alguns ajustes precisaram ser adotados, 

como o uso da gravação de áudio e a videografia conjuntamente, com a finalidade de 

tornar o material mais acessível para os momentos de confrontação. Todavia, algumas 

dificuldades na execução da técnica que precisaram ser reconhecidas e ultrapassadas. 

Percebemos que duas delas estão intimamente relacionadas: certa dificuldade de 

abstração dos participantes que ocasionou, por vezes, tentativas de direcionar o discurso 

para a tarefa prescrita; as limitações discursivas de alguns participantes. Com isso, 

concluímos que essa técnica tem efetividade proporcional ao nível de instrução e 

capacidade discursiva de quem se submete a ela.  

  Apesar das dificuldades supracitadas, na interação que essa técnica proporcionou 

entre instrutor (trabalhador-participante) e sósia (pesquisadora), foi possível estabelecer 

um rapport que criou um ambiente favorável à expressão de comportamentos 

emocionais e de reflexão relacionados à atividade de trabalho nos discursos dos 

participantes. Foi possível identificar nos enunciados dos trabalhadores elaborações 
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sobre a própria atividade. Assim como, a técnica também possibilitou mobilizações de 

caráter terapeutizante, tendo em vista o uso da técnica pelos participantes para a 

exposição de ansiedades e inquietações. 

 Isso foi percebido, principalmente, com a técnica de enfermagem que, ao receber 

e preencher o questionário referente ao primeiro estudo, telefonou para a pesquisadora 

agradecendo pelo interesse em pesquisar sua categoria profissional e demonstrando 

sincero interesse em participar do estudo clínico. A iniciativa dessa profissional deixou 

clara que sua disposição para a atividade de análise podia ser caracterizada como uma 

“demanda”, e não como uma “comanda” como geralmente ocorre no âmbito da 

pesquisa.  

 Esse enfoque também permitiu a transposição da perspectiva tradicional de 

abordagem ao risco psicossocial, a qual chamamos de higienista (cf. Clot, 2010b, 2013) 

e que está comumente vinculada a noções de salubridade ou insalubridade das 

condições de trabalho. Para esta perspectiva o risco psicossocial estaria relacionado com 

aspectos extrínsecos ao indivíduo-trabalhador: assédio moral, turnos de trabalho, 

esvaziamento e desqualificação da atividade laboral, etc. (cf. Lhuilier, 2002; 2010). A 

partir da abordagem a esse risco sob o olhar de uma perspectiva clínica orientando um 

método indireto, foi possível avançar no sentido de uma compreensão contra-

hegemônica desse risco, para a qual ele se configura como algo que não pode se 

restringir à consideração de fatores estressores externos, mas deve necessariamente 

levar em conta a gestão subjetiva de tais estressores pelo próprio sujeito. 

 Houve então uma contribuição para essa perspectiva contra-hegemônica, a qual 

relativiza a noção de risco psicossocial inserindo-o em um contexto necessariamente 

dialógico, no âmbito do qual aspectos externos (estressores) e internos (tradução desses 

estressores em termos de gestão individual) se concatenam na composição do que será 
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experienciado efetivamente pelo trabalhador, no contexto de sua atividade laboral. 

Nessa composição, o social não é percebido como um ente externo e coercivo, mas um 

social vivo no sujeito a partir dos processos de construção de significados.  

 Nesse sentido, o enfoque dado à compreensão dos riscos psicossociais foi 

ampliado para além do sujeito-trabalhador que sofre com ameaças estritamente 

externas. Aqui, a ideia chave foi o poder de agir desses trabalhadores frente a sua 

realidade trabalho traduzido na margem que eles possuem para adaptar, otimizar, 

realinhar e até “estilizar” sua prática. Sendo este um esforço coma finalidade de 

aprimorar a atividade na direção de um trabalho bem-feito, a partir das elaborações e 

reelaborações sobre sua ação no processo de construção de novos significados para sua 

atividade (Clot, 2008, 2010b). 

 Contudo, alertamos para a necessidade de fortalecer a postura contra-

hegemônica de abordagem ao risco psicossocial. Para isso, são necessários novos 

estudos que estabeleçam uma aproximação do tema dos riscos psicossociais e a saúde 

biopsíquica do sujeito-trabalhador, sob o olhar da abordagem clínica de análise, 

envolvendo mais ocupações profissionais e outros contextos laborais. Tendo em vista 

que os estudos vinculados a esta perspectiva ainda são escassos no Brasil. 

 Como mencionado no ponto 3, o formato escolhido para esta pesquisa, em dois 

estudos em concatenação, sendo um quantitativo e outro qualitativo, teve como intenção 

fazer dialogar – atentos ao cuidado de guardar as devidas proporções nas possibilidades 

desse diálogo –, aspectos do gênero profissional e aspectos individuais do trabalhador 

confrontado com sua realidade laboral. Esse esforço surgiu a partir do entendimento 

que, ainda dentro da perspectiva da clínica da atividade e da postura contra-hegemônica 

em relação à concepção do risco psicossocial, é possível, e mesmo desejável, para fins 

de pesquisa, medir e mapear o risco psicossocial no que diz respeito à sua manifestação 
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em coletivos de trabalho/ocupações profissionais. Esse tipo de levantamentos não 

esgota o tema diante das suas possibilidades de compreensão, porém, são compatíveis 

com a proposta de abordagem dos fenômenos do mundo do trabalho nos quatro níveis 

de análise já mencionados (pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal) e acrescem 

informações valiosas na elaboração de um perfil profissional e na captação da realidade 

contextual de um determinado coletivo de trabalho. 
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Anexo 1 

Quadro ilustrativo mostrando as questões referentes a cada dimensão e subdimensão do 

JCQ, bem como apresentando as fórmulas para o cálculo dos escores de cada uma delas. 

(traduzido e adaptado de DARES-DRESS, 2008). 
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Apêndice A 

(Reprodução do questionário completo respondido pelos sujeitos, contendo 

Apresentação, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), questões do JCQ 

– Questinário Karasek-Summer – para cada questão, é informado o percentual de 

respostas para cada item). 
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Apresentação 

– Informações preliminares sobre a pesquisa – 

Prezado(a) participante, 

 Primeiramente, gostaria de agradecer sua disponibilidade em colaborar com a 

nossa pesquisa. Muito obrigada! Sua participação é voluntária e você precisará apenas 

de cerca de 20 minutos para preencher todo o questionário. Garantimos que os dados 

coletados serão usados exclusivamente para fins das análises da pesquisa, bem como 

que todos os princípios éticos serão respeitados, sem previsão de riscos ou prejuízos 

para os participantes. 

 O questionário ao qual você terá acesso nas próximas páginas integra um estudo 

exploratório do Programa de Pós-graduação em Psicologia - Mestrado (UFRN) 

intitulado A atividade profissional dos técnicos de enfermagem e o manejo do risco 

psicossocial, que visa conhecer a atividade profissional do técnico de enfermagem do 

município de Natal. 

 Este estudo é conduzido pela mestranda Miliana Galvão Prestes, sob a 

coordenação do Prof. Doutor Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, ambos vinculados a linha 

de pesquisa Grupo de estudos sobre trabalho, desenvolvimento e saúde (gTDS), que 

integra o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET-CCHLA) da UFRN. 

 Em seguida, você será solicitado(a) a ler o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que fornecerá mais detalhes sobre a pesquisa e, caso esteja de acordo, terá 

acesso ao questionário. 

 Não há respostas certas ou erradas, dê suas respostas de acordo com a sua 

opinião. Em caso de dúvida ou interesse em esclarecimentos adicionais, por gentileza 

entrar em contato conosco: 

Miliana Galvão Prestes – Mestranda em Psicologia – UFRN 
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Telefone: (84) 9932-0350    e-mail: milianagalvaop@gmail.com 

Prof. Doutor Jorge Tarcísio da Rocha Falcão (orientador) 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRN 

e-mail: falcão.jorge@gmail.com 

                    

                  Agradecemos imensamente sua colaboração! 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: A atividade profissional dos 

técnicos de enfermagem e o manejo do risco psicossocial, que é parte da dissertação de 

mestrado em psicologia da UFRN de Miliana Galvão Prestes sob coordenação do prof. 

Jorge Tarcisio da Rocha Falcão. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 Esta pesquisa pretende investigar como profissionais em situações que podem 

acarretar riscos para a saúde física e mental lidam com estes riscos no exercício de sua 

atividade de trabalho. Com este objetivo pretende-se analisar a atividade de trabalho de 

técnicos de enfermagem do município de Natal, Rio Grande do Norte. Estes 

trabalhadores vêm sendo cada vez mais confrontados com vivências que abalam suas 

possibilidades de ação e enfrentamento em relação aos desafios colocados no cotidiano 

de trabalho, situações em que o nível de exigências aumenta, enquanto os recursos 

individuais e coletivos disponíveis para atendê-las diminuem. Este estudo, em sua 

mailto:milianagalvaop@gmail.com
mailto:falc%C3%A3o.jorge@gmail.com
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vertente clínica, pretende proporcionar ao trabalhador meios para a reconstrução da 

compreensão da própria atividade de trabalho, favorecendo a ampliação das suas 

possibilidades de enfrentamento frente ao seu trabalho. 

 Caso decida aceitar o convite, você poderá ser submetido(a) a um ou mais dos 

procedimentos descritos a seguir, dependendo estritamente do seu interesse, 

disponibilidade e autorização: 

 (A) responder a um questionário em ambiente informatizado sobre sua atividade 

de trabalho, se preferir podemos disponibilizá-lo em formato não virtual (neste caso, 

você deverá fazer o pedido por e-mail à pesquisadora responsável para então 

marcaremos um encontro no COREN-RN para o preenchimento); 

 B1) responder a entrevista a ser gravada, a qual fornecerá informações 

adicionais sobre sua atividade profissional, prevendo-se para isso sessões de 

aproximadamente 60 minutos cada, podendo chegar a uma duração total de 

aproximadamente (quatro) horas; 

 B2) selecionar, em atividade conjunta com o pesquisador, os momentos que 

julgar mais relevantes do material registrado na etapa anterior da entrevista, sendo esta 

etapa também gravada, com duração total prevista de aproximadamente (quatro) horas; 

 Um risco possível decorrente de sua participação nesta pesquisa é o 

comprometimento do seu tempo extralaboral para cumprir as etapas de participação 

listadas acima. Tal risco será minimizado através da negociação dos momentos mais 

convenientes para você cumprir as etapas da pesquisa. 

 Ao participar da presente pesquisa os benefícios possíveis serão a contribuição 

para a construção de conhecimento útil à categoria profissional dos técnicos de 

enfermagem no manejo do risco psicossocial da atividade de trabalho. Adicionalmente, 

há o benefício da vivência de uma situação de enriquecimento profissional a partir da 
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ação de repensar sua própria atividade de trabalho, relatando suas possíveis 

dificuldades, e, por conseguinte, reelaborando-as, de modo a pensar alternativas diante 

os impedimentos/dificuldades de sua atividade laboral. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas, e os dados serão guardados em 

local seguro. Seu nome e demais informações de identificação não serão em nenhum 

momento divulgados. Dados oriundos de quaisquer etapas da presente pesquisa serão 

veiculadas exclusivamente em comunicações científicas, buscando-se respeitar a 

confidencialidade acima mencionada. 

 Ressaltamos finalmente que a participação nesta pesquisa não acarretará nenhum 

tipo de dispêndio financeiro ou risco à integridade física para os participantes; não está 

previsto, portanto, qualquer tipo de ressarcimento ou indenização por tal ou por 

qualquer outro motivo relacionado à participação. 

 Toda e qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá ser 

esclarecida diretamente com a pesquisadora responsável, psicóloga-mestranda Miliana 

Galvão Prestes, ou com o orientador, Prof. Doutor Jorge Tarcisio da Rocha Falcão, 

ambos no endereço Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 

1622, Departamento de psicologia - CCHLA ou pelos telefones (84) 9932-0350/ (84) 

3215-3184. 

 Dúvidas a respeito de princípios éticos relacionados a esta pesquisa poderão ser 

encaminhadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus 

Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN - 

Telefone/Fax (84) 215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 



136 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa.  

Participante da pesquisa:  

Nome: _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

    Assinatura 

 

Pesquisador responsável:  

Miliana Galvão Prestes 

Pesquisador Orientador:  

Jorge Tarcísio da Rocha Falcão 

Endereço profissional: Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 

1622, Pro-reitoria de Pesquisa – UFRN. Telefone (84) (84) 3215-3184. 

Comitê de ética e Pesquisa (UFRN) - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN - Telefone/Fax (84) 215-3135 
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A partir de agora você responderá ao questionário. As questões apresentadas 

referem-se a aspectos sócio-demográficos e funcionais, os quais serão 

utilizados para mapear o perfil dos técnicos de enfermagem que atuam no 

município de Natal (RN). 

 

FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA E FUNCIONAL 

01. Faixa etária: 

[   ] Abaixo de 25 anos 

[   ] De 26 a 35 anos 

[   ] De 36 a 45 anos   

[   ] De 46 a 55 anos 

[   ] Acima de 56 anos 

Faixa etária 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Abaixo de 25 anos 16 8,7 8,7 8,7 

De 26 a 35 anos 94 51,4 51,4 60,1 

De 36 a 45 anos 39 21,3 21,3 81,4 

De 46 a 55 anos 29 15,8 15,8 97,3 

Acima de 56 anos 5 2,7 2,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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02. Sexo:  

[   ] Masculino  [   ] Feminino 

Sexo 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Masculino 34 18,6 18,6 18,6 

Feminino 149 81,4 81,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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03. Estado civil: 

[   ] Solteiro(a) 

[   ] Casado(a) ou união estável 

[   ] Separado(a) ou divorciado(a) 

[   ] Viúvo(a) 

[   ] Outros 

Estado civil 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Solteiro(a) 72 39,3 39,3 39,3 

Casado(a) ou união 

estável 

91 49,7 49,7 89,1 

Sedarado(a) ou 

divorciado(a) 

16 8,7 8,7 97,8 

Viúvo(a) 4 2,2 2,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

04. Número de filhos: 

 [   ] Não tem filhos   

 [   ] 1 filho 

 [   ] 2 filhos 

 [   ] Mais de 2 filhos 

Número de filhos 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Não tem filhos 75 41,0 41,0 41,0 

1 filho 48 26,2 26,2 67,2 

Dois filhos 38 20,8 20,8 88,0 

Mais de dois 

filhos 

22 12,0 12,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

05. Nível de instrução: 

 [   ] Ensino Médio incompleto com curso técnico em andamento 

 [   ] Ensino Médio completo com curso técnico em andamento 

 [   ] Ensino Médio completo com curso técnico completo 

 [   ] Ensino Superior Incompleto 

 [   ] Ensino Superior Completo 
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Nível de instrução 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Ensino Médio completo 

com curso técnico 

completo 

76 41,5 41,5 41,5 

Ensino Superior 

imcompleto 

61 33,3 33,3 74,9 

Ensino Superior 

Completo 

46 25,1 25,1 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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06. Tipos de vínculo(s) empregatício(s) que você possui: 

[   ] Apenas vínculo com instituição pública 

[   ] Apenas vínculo com instituição privada 

[   ] Vínculo com instituição pública e com instituição privada 

 

Tipos de vínculo(s) empregatício(s) que você possui? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Apenas vínculo com 

instituição pública 

103 56,3 56,3 56,3 

Apenas vínculo com 

instituição privada 

51 27,9 27,9 84,2 

Vínculo com instituição 

pública e com instituição 

privada 

29 15,8 15,8 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

07. Quantidade de vínculos empregatícios que possui:  

[   ] 1 vínculo empregatício 

[   ] 2 vínculos empregatícios  

[   ] Mais de 2 vínculos empregatícios 
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Quantidade de vínculos empregatícios você possui? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

1 vínculo empregatício 111 60,7 60,7 60,7 

2 vínculos empregatícios 68 37,2 37,2 97,8 

Mais de 2 vínculos 

empregatícios 

4 2,2 2,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

08. Local de Trabalho (considere o VÍNCULO PRINCIPAL): 

[   ] Hospital público (Geral ou Especializado) 

[   ] Hospital privado (Geral ou Especializado) 

[   ] Posto, Unidade Básica ou Centro de Saúde 

[   ] Clínica ou Consultório privado 

[   ] Clínica, Policlínica ou Ambulatório público 

[   ] Domicílio de particulares 

[   ] Outro: _____________________________________ 
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Local de trabalho (Considerando o vínculo principal) 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Hospital público (Geral 

ou Especializado) 

82 44,8 44,8 44,8 

Hospital privado (Geral 

ou Especializado) 

41 22,4 22,4 67,2 

Posto, Unidade Básica 

de Saúde ou Centro de 

Saúde 

23 12,6 12,6 79,8 

Clínica ou Consultório 

privados 

3 1,6 1,6 81,4 

Clínica, Policlínica ou 

Ambulatório públicos 

3 1,6 1,6 83,1 

Domicílio de 

particulares 

7 3,8 3,8 86,9 

Serviço de atendimento 

pré-hospitalar móvel 

14 7,7 7,7 94,5 

Outro 10 5,5 5,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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09. Tempo no local de trabalho (considere o VÍNCULO PRINCIPAL): 

[   ] Menos de 1 ano 

[   ] De 1 ano a 5 anos 

[   ] De 6 anos a 10 anos 

[   ] Mais de 10 anos 

 

Tempo no local de trabalho (considerando o vínculo principal) 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Menos de 1 ano 15 8,2 8,2 8,2 

De 1 ano a 5 anos 101 55,2 55,2 63,4 

De 6 anos a 10 anos 25 13,7 13,7 77,0 

Mais de 10 anos 42 23,0 23,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

10. Tempo exercendo a profissão de técnico(a) de enfermagem: 

[   ] Menos de 1 ano 

[   ] De 1 ano a 5 anos 

[   ] De 6 anos a 10 anos 

[   ] Mais de 10 anos 
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Tempo exercendo a profissão de técnico(a) de enfermagem 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

De 1 ano a 5 anos 58 31,7 31,7 31,7 

De 6 anos a 10 anos 49 26,8 26,8 58,5 

Mais de 10 anos 76 41,5 41,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

11. Renda mensal total advinda da sua atividade profissional como técnico(a) de 

enfermagem: 

[   ] De 1 até 3 salários mínimos (SMs) 

[   ] Acima de 3 até 5 SMs 

[   ] Acima de 5 SMs 

Renda mensal total advinda da sua atividade profissional como técnico(a) de 

enfermagem 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

De 1 até 3 salários 

mínimos (SMs) 

136 74,3 74,3 74,3 

Acima de 3 até 5 SMs 42 23,0 23,0 97,3 

Acima de 5 SMs 5 2,7 2,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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12. Carga horária semanal registrada em carteira de trabalho ou contrato: 

[   ] De 16 a 20 horas semanais 

[   ] De 20 a 36 horas semanais 

[   ] De 37 a 44 horas semanais 

 

Carga horária semanal registrada em carteira de trabalho ou contrato 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

De 16 a 20 horas 

semanais 

5 2,7 2,7 2,7 

De 20 a 36 horas 

semanais 

66 36,1 36,1 38,8 

De 37 a 44 horas 

semanais 

112 61,2 61,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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13. Carga horária semanal real (o que realmente trabalha em uma semana 

considerando todos os vínculos): 

[   ] De 16 a 20 horas semanais 

[   ] De 20 a 36 horas semanais 

[   ] De 37 a 44 horas semanais 

[   ] Mais de 44 horas semanais 

 

Carga horária semanal real (o que realmente trabalha em uma semana considerando 

todos os vínculos) 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

De 16 a 20 horas 

semanais 

5 2,7 2,7 2,7 

De 20 a 36 horas 

semanais 

49 26,8 26,8 29,5 

De 37 a 44 horas 

semanais 

74 40,4 40,4 69,9 

Mais que 44 horas 

semanais 

55 30,1 30,1 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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14. Você trabalha em regime de plantão? 

[   ] Sim   [   ] Não 

 

Você trabalha em regime de plantão 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 138 75,4 75,4 75,4 

Não 45 24,6 24,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

15. Caso tenha respondido SIM à questão anterior (questão 14), quantos plantões 

você dá por semana? 

[   ] De 1 a 3 plantões semanais 

[   ] De 4 a 6 plantões semanais 

[   ] Mais de 6 plantões semanais 

Caso tenha respondido SIM à questão anterior (questão 14), quantos plantões 

vocês dá por semana? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

De 1 a 3 plantões 61 33,3 33,3 33,3 

De 4 a 6 plantões 66 36,1 36,1 69,4 

Mais de 6 plantões 9 4,9 4,9 74,3 

Não se aplica 47 25,7 25,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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16. Caso tenha respondido SIM à questão 14, em geral seus plantões são: 

[   ] Plantões de 6 horas 

[   ] Plantões de 12 horas 

[   ] Plantões de 24 horas 

[   ] Plantões em escala de 12x36 

[   ] Plantões em escala de 12x60 

[   ] Outro: ____________________________ 

 

Caso tenha respondido SIM à questão 14, em geral seus plantões são: 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Plantões de 6 horas 15 8,2 8,2 8,2 

Plantões de 12 horas 94 51,4 51,4 59,6 

Plantões de 24 horas 12 6,6 6,6 66,1 

Plantões em escala de 

12x36 

13 7,1 7,1 73,2 

Plantões em escala de 

12x60 

1 ,5 ,5 73,8 

Outro 3 1,6 1,6 75,4 

Não se aplica 45 24,6 24,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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17. Em relação a sua motivação para o trabalho, você considera a sua atividade 

profissional: 

[   ] Desmotivadora 

[   ] Motivadora em parte 

[   ] Motivadora 

 

Em relação a sua motivação para o trabalho, você considera a sua atividade 

profissional 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Desmotivadora 24 13,1 13,1 13,1 

Motivadora em 

parte 

107 58,5 58,5 71,6 

Motivadora 52 28,4 28,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

18. Você considera que corre riscos no seu trabalho? 

[   ] Sim, corro muitos riscos no meu trabalho 

[   ] Sim, corro um pouco de risco no meu trabalho 

[   ] Não, não corro nenhum risco no meu trabalho 
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Você considera que corre riscos no seu trabalho? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim, corro muitos riscos 

no meu trabalho 

120 65,6 65,6 65,6 

Sim, corro um pouco de 

risco no meu trabalho 

60 32,8 32,8 98,4 

Não, não corro nenhum 

risco no meu trabalho 

3 1,6 1,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

19. Você considera o seu trabalho estressante? 

[   ] Sim, muito estressante 

[   ] Sim, um pouco estressante 

[   ] Não, não é estressante 

Você considera o seu trabalho estressante? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim, muito estrassante 83 45,4 45,4 45,4 

Sim, é um pouco 

estrassante 

85 46,4 46,4 91,8 

Não, não é estressante 15 8,2 8,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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20. Você considera a sua atividade profissional um trabalho penoso/sofrido? 

[   ] Sim, é muito penoso/sofrido 

[   ] Sim, é um pouco penoso/sofrido 

[   ] Não, não é penoso/sofrido 

 

Você considera sua atividade profissional um trabalho penoso/sofrido? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim, muito 

penoso/sofrido 

31 16,9 16,9 16,9 

Sim, é um pouco 

penoso/sofrido 

76 41,5 41,5 58,5 

Não, não é 

penoso/sofrido 

76 41,5 41,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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21. Em que medida os seus colegas contribuem para a sua prática profissional? 

[   ] Não contribuem em nada 

[   ] Contribuem um pouco 

[   ] Contribuem 

 

Em que medida os seus colegas contribuem para a sua prática profissional? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Não contribuem em 

nada 

7 3,8 3,8 3,8 

Contribuem um pouco 80 43,7 43,7 47,5 

Contribuem 96 52,5 52,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

22. Você faz parte de algum tipo de equipe profissional? 

[   ] Sim   [   ] Não 

 

Você faz parte de algum tipo de equipe profissional? 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 155 84,7 84,7 84,7 

Não 28 15,3 15,3 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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23. Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho (marque todas 

as alternativas adequadas)? 

[  ] Assistência ao paciente (ex.: zelo pelo bem-estar e higiene do paciente, 

administração de medicamentos, etc.) 

[   ] Instrumentação cirúrgica 

[   ] Ações de promoção de saúde coletiva/ da família 

[   ] Organização do ambiente de trabalho 

[   ] Realização de registros e elaboração de relatórios 

[   ] Outra: __________________________________ 

 

Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho 

(marque todas as alternativas adequadas)? a. Assistência ao 

paciente (ex.: zelo pelo bem-estar e higiene do paciente, 

administração de medicamentos, etc.) 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 151 82,5 82,5 82,5 

Não 32 17,5 17,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho 

(marque todas as alternativas adequadas)? b. Instrumentação 

cirúrgica 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 19 10,4 10,4 10,4 

Não 164 89,6 89,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

 

Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho 

(marque todas as alternativas adequadas)? c. Ações de promoção 

de saúde coletiva/ da família 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 50 27,3 27,3 27,3 

Não 133 72,7 72,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho 

(marque todas as alternativas adequadas)? d. Organização do 

ambiente de trabalho 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 99 54,1 54,1 54,1 

Não 84 45,9 45,9 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho 

(marque todas as alternativas adequadas)? e. Realização de 

registros e elaboração de relatórios 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 95 51,9 51,9 51,9 

Não 88 48,1 48,1 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Que tipo de atividades você executa no seu dia a dia de trabalho 

(marque todas as alternativas adequadas)? f. Outra 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Sim 23 12,6 12,6 12,6 

Não 160 87,4 87,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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QUESTIONÁRIO JCQ (Job Content Questionnaire)-KARASEK-BRASIL (Resumido) 

Caro(a) participante, 

Em relação às afirmações que seguem sobre o seu trabalho, marque com um “X” o 

quanto você concorda ou discorda com cada uma delas de acordo com a escala 

reproduzida abaixo: 

 

1 

Discordo muito 

2 

Discordo 

3 

Concordo 

4 

Concordo muito 

 

Q1 - Seu trabalho lhe possibilita aprender novas coisas. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho lhe possibilita aprender novas coisas. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 1 ,5 ,5 ,5 

Discordo 21 11,5 11,5 12,0 

Concordo 107 58,5 58,5 70,5 

Concordo muito 54 29,5 29,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q2 - Seu trabalho é repetitivo. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho é repetitivo. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 8 4,4 4,4 4,4 

Discordo 47 25,7 25,7 30,1 

Concordo 103 56,3 56,3 86,3 

Concordo muito 25 13,7 13,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Q3 - Seu trabalho requer que você seja criativo. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho requer que você seja criativo. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 3 1,6 1,6 1,6 

Discordo 24 13,1 13,1 14,8 

Concordo 101 55,2 55,2 69,9 

Concordo muito 55 30,1 30,1 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q4 - Seu trabalho lhe permite tomar muitas decisões por sua própria conta. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho lhe permite tomar muitas decisões por sua própria conta. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 20 10,9 10,9 10,9 

Discordo 91 49,7 49,7 60,7 

Concordo 57 31,1 31,1 91,8 

Concordo muito 15 8,2 8,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q5 - Seu trabalho exige um alto nível de qualificação. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho exige um alto nível de qualificação. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 2 1,1 1,1 1,1 

Discordo 36 19,7 19,7 20,8 

Concordo 91 49,7 49,7 70,5 

Concordo muito 54 29,5 29,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

Q6 - Em seu trabalho, você tem pouca liberdade para decidir sobre como fazê-lo. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

Em seu trabalho, você tem pouca liberdade para decidir sobre como fazê-lo. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 9 4,9 4,9 4,9 

Discordo 94 51,4 51,4 56,3 

Concordo 68 37,2 37,2 93,4 

Concordo muito 12 6,6 6,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q7 - Em seu trabalho, você é encarregado de fazer muitas tarefas diferentes. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Em seu trabalho, você é encarregado de fazer muitas tarefas diferentes. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 5 2,7 2,7 2,7 

Discordo 57 31,1 31,1 33,9 

Concordo 90 49,2 49,2 83,1 

Concordo muito 31 16,9 16,9 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q8 - Há possibilidade de suas ideias serem consideradas na elaboração das políticas 

adotadas pela sua organização/instituição (contratação, nível salarial, demissão, compra 

de novos equipamentos etc.).  

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Há possibilidade de suas idéias serem consideradas na elaboração das 

políticas adotadas pela sua organização/instituição (contratação, nível 

salarial, demissão, compra de novos equipamentos etc.). 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 49 26,8 26,8 26,8 

Discordo 80 43,7 43,7 70,5 

Concordo 48 26,2 26,2 96,7 

Concordo muito 6 3,3 3,3 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q9 - No seu trabalho, você tem oportunidade de desenvolver competências 

profissionais. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

No seu trabalho, você tem oportunidade de desenvolver competências 

profissionais. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 11 6,0 6,0 6,0 

Discordo 52 28,4 28,4 34,4 

Concordo 101 55,2 55,2 89,6 

Concordo muito 19 10,4 10,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q10 - Seu trabalho exige que você trabalhe muito rapidamente.  

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho exige que você trabalhe muito rapidamente. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 2 1,1 1,1 1,1 

Discordo 60 32,8 32,8 33,9 

Concordo 89 48,6 48,6 82,5 

Concordo muito 32 17,5 17,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q11 - Seu trabalho é desenvolvido de modo frenético. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho é desenvolvido de modo frenético. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 6 3,3 3,3 3,3 

Discordo 88 48,1 48,1 51,4 

Concordo 74 40,4 40,4 91,8 

Concordo muito 15 8,2 8,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Q12 - Você é solicitado a realizar um volume excessivo de trabalho. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Você é solicitado a realizar um volume excessivo de trabalho. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 5 2,7 2,7 2,7 

Discordo 80 43,7 43,7 46,4 

Concordo 72 39,3 39,3 85,8 

Concordo muito 26 14,2 14,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q13 - O tempo para realização das suas tarefas é suficiente para concluí-las no prazo 

acordado ou solicitado. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

O tempo para realização das suas tarefas é suficiente para concluí-las no 

prazo acordado ou solicitado. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 7 3,8 3,8 3,8 

Discordo 43 23,5 23,5 27,3 

Concordo 123 67,2 67,2 94,5 

Concordo muito 10 5,5 5,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q14 - Em seu trabalho, você está livre de demandas conflitantes solicitadas por outros. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Em seu trabalho, você está livre de demandas conflitantes solicitadas por 

outros. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 26 14,2 14,2 14,2 

Discordo 111 60,7 60,7 74,9 

Concordo 41 22,4 22,4 97,3 

Concordo muito 5 2,7 2,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q15 - Seu trabalho exige longos períodos de intensa concentração nas tarefas. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho exige longos períodos de intensa concentração nas tarefas. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 2 1,1 1,1 1,1 

Discordo 43 23,5 23,5 24,6 

Concordo 101 55,2 55,2 79,8 

Concordo muito 37 20,2 20,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q16 - Suas tarefas, muitas vezes, são interrompidas antes que você possa concluí-las, 

adiando para mais adiante a sua continuidade. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Suas tarefas, muitas vezes, são interrompidas antes que você possa concluí-

las, adiando para mais adiante a sua continuidade. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 18 9,8 9,8 9,8 

Discordo 82 44,8 44,8 54,6 

Concordo 72 39,3 39,3 94,0 

Concordo muito 11 6,0 6,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q17 – Seu trabalho é realizado em um ambiente muito perturbador (sujeito a 

interrupções constantes por outros, exposto a barulhos que dificultam a concentração 

para a realização da tarefa etc.). 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu trabalho é realizado em um ambiente muito perturbador (sujeito a 

interrupções constantes por outros, exposto a barulhos que dificultam a 

concentração para a realização da tarefa etc.). 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 8 4,4 4,4 4,4 

Discordo 70 38,3 38,3 42,6 

Concordo 76 41,5 41,5 84,2 

Concordo muito 29 15,8 15,8 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q18 - Esperar pelo trabalho de outras pessoas, muitas vezes, torna mais lento o ritmo do 

seu trabalho. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Esperar pelo trabalho de outras pessoas, muitas vezes, torna mais lento o 

ritmo do seu trabalho. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 2 1,1 1,1 1,1 

Discordo 35 19,1 19,1 20,2 

Concordo 112 61,2 61,2 81,4 

Concordo muito 34 18,6 18,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q19 - Seu supervisor preocupa-se com o bem-estar de seus subordinados. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu supervisor preocupa-se com o bem-estar de seus subordinados. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 31 16,9 16,9 16,9 

Discordo 55 30,1 30,1 47,0 

Concordo 85 46,4 46,4 93,4 

Concordo muito 12 6,6 6,6 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Q20 - Seu supervisor presta atenção às coisas que você fala. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu supervisor presta atenção às coisas que você fala. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 16 8,7 8,7 8,7 

Discordo 41 22,4 22,4 31,1 

Concordo 107 58,5 58,5 89,6 

Concordo muito 19 10,4 10,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q21 - Seu supervisor lhe ajuda a fazer o seu trabalho. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu supervisor lhe ajuda a fazer o seu trabalho. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 30 16,4 16,4 16,4 

Discordo 57 31,1 31,1 47,5 

Concordo 91 49,7 49,7 97,3 

Concordo muito 5 2,7 2,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Q22 - Seu supervisor é bem sucedido em promover o trabalho em equipe. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

Seu supervisor é bem sucedido em promover o trabalho em equipe. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 21 11,5 11,5 11,5 

Discordo 47 25,7 25,7 37,2 

Concordo 104 56,8 56,8 94,0 

Concordo muito 11 6,0 6,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q23 - As pessoas com as quais você trabalha são competentes na realização de suas 

atividades. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

As pessoas com as quais você trabalha são competentes na realização de 

suas atividades. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 3 1,6 1,6 1,6 

Discordo 20 10,9 10,9 12,6 

Concordo 140 76,5 76,5 89,1 

Concordo muito 20 10,9 10,9 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q24 - As pessoas com as quais você trabalha interessam-se pelo que se passa com você. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

As pessoas com as quais você trabalha interessam-se pelo que se passa com 

você. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 14 7,7 7,7 7,7 

Discordo 57 31,1 31,1 38,8 

Concordo 101 55,2 55,2 94,0 

Concordo muito 11 6,0 6,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q25 - As pessoas no seu trabalho são amigáveis. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

 

As pessoas no seu trabalho são amigáveis. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 3 1,6 1,6 1,6 

Discordo 29 15,8 15,8 17,5 

Concordo 125 68,3 68,3 85,8 

Concordo muito 26 14,2 14,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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Q26 - As pessoas com as quais você trabalha são colaborativas na realização das suas 

atividades. 

[   ] Discordo muito     [   ] Discordo     [   ] Concordo     [   ] Concordo muito 

As pessoas com as quais você trabalha são colaborativas na realização das 

suas atividades. 

Categorias Frequência Percentua

l 

Percentual 

válido 

Percentual 

acumulado 

 

Discordo muito 5 2,7 2,7 2,7 

Discordo 25 13,7 13,7 16,4 

Concordo 131 71,6 71,6 88,0 

Concordo muito 22 12,0 12,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 

Mais uma vez, obrigada! Sua colaboração é muito importante para nós! 

 

o Você tem interesse em participar de uma segunda etapa de entrevistas desta 

pesquisa? 

   [   ] Sim      Não [   ] 

 

o Caso tenha interesse em participar de uma segunda etapa de entrevistas desta 

pesquisa deixe o seu e-mail ou telefone para contato. 

E-mail:  

Telefone:  
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Apêndice B 

Fórmula para tamanho de amostras - cálculo de amostras para populações infinitas com 

base na estimativa da proporção populacional
12

 

 

A fórmula básica para cálculo do tamanho de amostras para uma estimativa 

confiável da proporção populacional (p) de populações infinitas - isto é, quando a 

população pesquisada supera 100.000 elementos - é dada por: 

 

 n = σ
2
 . p . q 

  e
2
 

 

Onde: 

n = Tamanho da amostra (número de indivíduos na amostra). 

σ
 
= Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão. 

p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica (proporção populacional de 

indivíduos que pertence à categoria que estamos interessados em estudar). 

q = Percentagem complementar (proporção populacional de indivíduos que NÃO 

pertence à categoria que estamos interessados em estudar) q = 100 – p. 

e = Erro máximo permitido (margem de erro ou erro máximo de estimativa que 

identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a verdadeira proporção 

populacional p). 

 Para determinar o tamanho da amostra (n), sabemos que a percentagem de 

indivíduos que pertence à categoria dos técnicos de enfermagem de Natal-RN é de 

1,86%, uma vez que o número de empregos formais de Natal-RN é de 308.803
13

 e o 

                                                             
12

 FADEPE – Faculdade de Desenvolvimento de Pernambuco (2008). mpa_calculos_amostragem.ppt 

disponível em http://www.fadepe.com.br/restrito/conteudo/mpa_calculos_amostragem.ppt 
13

 Dado fornecido pelo DIEESE com base na RAIS 2011 informando o número de trabalhadores no 

mercado formal do município de Natal em 06 de dezembro de 2012. 
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número máximo de técnicos de enfermagem de Natal-RN com emprego formal é de 

5.765
14

, como segue abaixo a regra de três: 

 

 

 

 

 

 Desse modo, sabemos que a proporção populacional de indivíduos que NÃO 

pertence à categoria que estamos interessados em estudar (q) é de 98,13%; considerando 

que q = (100 – p), isto é, q = (100 – 1,87) = 98,13. Para 95% de confiança, teremos σ = 

2 desvios, conforme tabela abaixo. 

Tabela – Nível de confiança estabelecido 

Nível de confiança Desvio-padrão  

68% 1 

95,5% 2 

99,7% 3 

 

 Para o erro máximo permitido (e), usaremos o valor de 2%, ou seja, queremos 

ter 95% de confiança que o erro máximo tolerado (e) seja de ±2%. Assim, substituindo 

os valores na fórmula, teremos: 

 

 n = 2
2
.1,87.98,13 = 734,01 = 183,50 = 183 (arredondando para baixo) 

                     2
2
                    4 

                                                             
14

 Dado do fornecido pelo COREN-RN em 06 de dezembro de 2012, informando o número de técnicos de 

enfermagem registrados no conselho, registro obrigatório para o exercício legal da profissão. 

308.803 - 100% 

5.765  -    x 

     308.803x = 576.500 

                 x = 1,87% (arredondado para cima) 

 


