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RESUMO 
 

 

Esse trabalho teve como objetivo analisar o significado do trabalho de docentes de 

nível superior em Belo Horizonte-MG, bem como a influência do regime de trabalho com 

relação à atribuição de suas diferentes conotações, além de identificar o grau de centralidade 

do trabalho para professores do ensino superior e os motivos que levam estes profissionais a 

atribuírem determinados significados ao trabalho. Neste estudo, de natureza qualitativa e 

descritiva, utilizaram-se roteiros para realização de entrevistas semi- estruturadas, nas quais 

foram entrevistados seis professores com um regime de trabalho de 40 horas, assim como 

docentes horistas. Na análise das entrevistas, a qual ocorreu por meio de análise de conteúdo, 

um dos aspectos primordiais constatados apontou para o fato de que a relação desses 

significados do trabalho com o regime de contratação desses professores não se apresenta 

relevante. De modo geral, os seis entrevistados identificaram que o trabalho deve ser 

eficiente, deve ser uma atividade que agrega valor conduzindo a resultados úteis, tais como o 

de ver o crescimento profissional, intelectual e pessoal do aluno. O interesse pelo trabalho que 

proporciona prazer e satisfação foi considerado importante para os entrevistados. Esta 

dissertação apontou para a centralidade do trabalho na vida dos entrevistados. Considerou-se 

pertinente apontar como sugestão de pesquisa futura a proposta de extensão deste trabalho 

abrangendo somente docentes que passaram por uma transição referente a regime de trabalho. 

 

Palavras chaves: Significado do Trabalho. Carreira Docente. Centralidade do Trabalho. 
 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

This study has sought to analyze the meaning of the work of teachers of higher 

level in Belo Horizonte-MG, as well as the influence the work on allocation of its various 

connotations, and identify the degree of centrality of work for teachers higher education and 

the reasons why these professionals to attach certain meanings to work. In this study, 

qualitative and descriptive, we used scripts for conducting semi-structured, in which six 

teachers were interviewed with a regimen of 40 hours of work, as well as hourly teachers. In 

the interviews, which occurred through content analysis, one of the main aspects found 

pointed to the fact that the relationship of these meanings of work and the employment status 

of teachers has not relevant. In general, the six respondents identified that the work must be 

efficient, must be an activity that adds value leading to useful results, such as seeing the 

professional growth, intellectual and personal student. Interest in the work which brings 

pleasure and satisfaction was considered important to respondents. This work pointed to the 

centrality of work in the lives of respondents. It was considered pertinent point as a 

suggestion for future research in the proposed extension of this work covers only teachers 

who went through a transitional regime concerning the work. 

 

Keywords: Meaning of Work. Teaching Career. Work Centrality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo do trabalho é dinâmico e passa por constantes mudanças ao longo do 

tempo. A crescente valorização do capital financeiro, a globalização da economia, a 

competitividade, a preponderância da política econômica neoliberal, a difusão de tecnologias 

da informação e da comunicação, a nova divisão internacional do trabalho, assim como a 

reestruturação das empresas são os motivos mais evidentes que contribuem para a geração de 

novos contextos para o trabalho. 

As novas formas de organização do trabalho se manifestam pelo uso de novas 

tecnologias, pelo trabalho virtual, pelo trabalhar em casa, ou por meio do trabalho móvel. 

Desse modo, todas essas modalidades implicam uma grande relatividade no que se refere aos 

horários e locais de trabalho, sendo cada vez mais comuns os horários flexíveis, trabalhos 

temporários somente para suprir certa necessidade da empresa, além das contínuas e 

crescentes conhecidas horas extras ou bancos de horas. Se nas primeiras décadas do século 

XX, se preocupava com o controle dos tempos e movimentos dos operários nas fábricas, 

atualmente, esse controle continua, mas agora com novos sistemas de cronometragem que não 

o relógio de ponto, propriamente dito (MELLO; MARCAL; FONSECA, 2009).  

A passagem da administração taylorista/fordista para a gestão flexível tem 

impactado fortemente o comportamento das organizações (EBOLI, 2002). Empresas com 

estruturas verticalizadas e centralizadas abrem espaço para estruturas horizontalizadas e 

amplamente descentralizadas. A tendência, no sentido da eliminação da divisão entre trabalho 

mental e manual, exige em todos os níveis organizacionais que as pessoas estejam preparadas 

para pensar e executar. Além disso, as tarefas, outrora fragmentadas e padronizadas, tornam-

se mais complexas. 

Se antes a produção era padronizada e centralizada, e, o trabalho alienante, a 

tecnologia de automatização rígida e o trabalhador banalizado e rotinizado, hoje, os novos 

modelos de gestão mostram a produção fundamentada na flexibilidade, na diversificação e 

autonomia, no uso da tecnologia de automação flexível e no perfil do trabalhador gestor 

(EBOLI, 2002). 

Além disso, configuram-se ambientes bastantes instáveis exigindo freqüentes 

mudanças das organizações e constantes renovações para garantir sua permanência no 

mercado e o seu crescimento. Para Morin (2001), os momentos de transformação 
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organizacional são oportunidades para reorganizar o trabalho com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida e a eficácia organizacional. 

Uma vez que o trabalho é uma atividade básica para o homem, este lhe atribui 

significados expressando seus valores, crenças, desejos, importância, entre outros. O 

significado do trabalho é o valor do trabalho aos olhos do sujeito e a representação que dele se 

faz; é a coerência entre o sujeito e o trabalho, por meio de suas expectativas e valores, 

direcionando suas ações (MORIN, 2001). Para Gennis e Wallis (2005) não é a atividade a 

definidora do trabalho, mas as conseqüências do ato laboral e as circunstâncias, sob as quais, 

a atividade é empreendida. 

Atribuir significado ao trabalho é algo tão subjetivo que indivíduos com a mesma 

profissão, terão, em suas definições, alguns pontos discordantes, devido às diferenças 

individuais e, também, às peculiaridades de cada organização. Em função disso, os estudos de 

significado do trabalho têm tentado relacionar este construto com determinadas variáveis.  

A docência é uma atividade antiga e que é revestida de um grande significado pela 

sociedade, apresentando-se como se fosse um prolongamento da função materna. As pessoas 

geralmente são atraídas para a docência por vocação, mas atualmente, muitas se dirigem para 

essa atividade devido à falta de emprego, ou para complementar a renda, especialmente no 

que se refere ao ensino superior, que apresenta uma grande expansão no Brasil, nos últimos 

anos.  

Assim, o significado deste tipo de atividade pode ser especialmente diferente, de 

acordo com o tipo de regime de trabalho, ou seja, o que envolve uma dedicação parcial e um 

menor número de horas e aquele que implica uma dedicação maior ou exclusiva. A maneira 

como o trabalho é organizado em cada um destes regimes de trabalho tende a ser de natureza 

distinta, gerando diferentes relações com possíveis reflexos sobre o significado percebido do 

trabalho.  

Diante disso, faz-se a seguinte questão de pesquisa: 

O significado do trabalho de professores do ensino superior que atuam sob 

regimes de trabalho distintos apresenta diferentes conotações? E quais são essas diferenças? 

Esse estudo focalizará o significado atribuído ao trabalho para professores do 

ensino superior sendo que um grupo será de docentes em regime de trabalho de 40 horas, com 

ou sem dedicação exclusiva, e outro grupo de docentes horistas.  
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1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar o significado do trabalho de docentes de nível superior em Belo 

Horizonte-MG, verificando se o regime de trabalho influencia no sentido de lhe serem 

atribuídas diferentes conotações. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar o grau de centralidade do trabalho para professores do ensino 

superior; 

• Identificar os motivos que contribuem para que os professores do ensino 

superior a atribuam determinados significados ao trabalho. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Os estudos do comportamento organizacional diante das grandes mudanças do 

último século têm sido fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento científico. O 

indivíduo, na organização, é fonte geradora de riqueza e conhecimento e, segundo alguns 

estudos, o significado do trabalho tem implicações no que se refere a atitudes e condutas 

individuais e sociais relacionadas ao trabalho.  

Além da prática organizacional, o caráter dinâmico do significado do trabalho é 

suficiente para justificar a necessidade de desenvolver estudos neste campo (BORGES; 

TAMAYO, 2001) e contribuir para o conhecimento científico. 

O sentido atribuído ao trabalho, ou até mesmo sua ausência, pode ser para o 

indivíduo uma causa de deteriorização, de envelhecimento e de doenças graves, pois este 

constitui fator de equilíbrio e de desenvolvimento (DEJOURS; DESSORS; DESRIAUX, 
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1993). Quando há um significado no trabalho e as suas funções são cumpridas, há um 

sentimento de gratificação e prazer (CODA; FONSECA, 2004) 

Com essa pesquisa, espera-se contribuir para a ampliação do conhecimento 

científico, assim como para os profissionais que atuam nas organizações desse setor, 

promovendo políticas administrativas e sociais que levem à realização pessoal e profissional 

dos trabalhadores juntamente com os objetivos organizacionais.  

A presente dissertação está organizada da seguinte maneira: o presente capítulo, 

introdutório, discorre sobre o tema principal da pesquisa, seus objetivos e justificativa; o 

segundo capítulo apresenta a revisão da literatura, o qual focaliza os temas evolução, 

definição e significado do trabalho; além de centrar-se nas abordagens e estudos acerca deste 

último construto e no trabalho docente, no terceiro, são detalhados os procedimentos 

metodológicos adotados no estudo; no quarto capítulo, são exibidos os resultados da pesquisa; 

no quinto é realizada uma discussão dos resultados à luz de pesquisas realizadas sobre o tema 

e, finalmente, o sexto e último capítulo trata das conclusões do estudo, suas limitações e 

recomendações. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Evolução do trabalho 

 

 

No mundo de hoje não se imagina um indivíduo sem trabalho, embora por 

trabalho não se entenda somente o emprego formal. O trabalho é uma das formas mais 

importantes de socialização do ser humano. É por intermédio do trabalho que o indivíduo 

inserido numa organização compartilha de crenças, valores, hábitos, entre outros,em meio a 

um contexto já existente, assim definindo a sua identidade (FERNANDES; ZANELLI, 2006, 

p. 57). O homem, alienado, torna-se apenas um produtor e consumidor de capital, deixando de 

buscar sua identidade nas atividades que executa (TOLFO; PICCININI, 2007).  

É por meio do trabalho que o ser humano tem procurado atender suas 

necessidades, atingir seus objetivos e realizar-se. Contudo, em decorrência de sua natureza 

ampla e complexa, influenciada pela cultura e momento histórico, o conceito de trabalho pode 

se modificar (OLIVEIRA et al., 2004). 

Diante dessa importância para o desenvolvimento individual, o trabalho se torna 

um assunto de interesse. Segundo Antunes (2007, p. 140), “renascendo das cinzas, o trabalho 

tornou-se novamente um dos temas mais relevantes da atualidade, muitas são as interconexões 

e transversalidades que apresentam o retorno do trabalho como questão central dos nossos 

dias”. Além disso, é um tema que tem despertado o interesse de estudiosos de diversas áreas 

como Filosofia, Sociologia, Economia, Psicologia. Dentro da Psicologia, por exemplo, têm-se 

os estudos no campo do Comportamento Organizacional, que de acordo com Siqueira (2002, 

p. 11), constitui uma “área de teorização e pesquisa em que as atividades organizacionais 

seriam o objeto de estudo e não um contexto para onde conhecimentos seriam simplesmente 

transferidos e aplicados.”  

Definir trabalho não é tão fácil como se imagina, tanto que encontramos vários 

estudos acerca desse assunto. O trabalho é originário da palavra latina tripalium, que significa 

instrumento de tortura, momento de punição e sofrimento. Esse conceito nasceu nas 

sociedades antigas (Grécia e Romana) e perdurou até o início do século XV (ALBORNOZ, 

1988). 
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Com a revolução industrial no século XVIII, tudo muda, porque a indústria se 

desenvolve, proporcionando a percepção de que o homem não sofre sua história, mas também 

pode produzir suas histórias (ENRIQUEZ, 1999). O trabalho passa a ser percebido como 

esforço físico, ou intelectual direcionado para a realização de objetivos (ALBORNOZ, 1988), 

além de símbolo de liberdade do homem, para transformar a natureza, as coisas e a sociedade 

(ENRIQUEZ, 1999). Assim, o trabalho torna-se uma das categorias capazes de distinguir o 

ser humano dos animais, pois o homem teria a possibilidade de interrompê-lo no momento em 

que decidisse, pois não estaria vinculado aos seus instintos, mas à sua liberdade de ação 

(OLIVEIRA et al., 2004). 

Já na concepção capitalista, segundo Enriquez (1999, p. 55), “o trabalho que era 

tão desvalorizado nas sociedades antigas, torna-se um elemento fundamentalmente integrador 

da sociedade, isto é, permite efetivamente a uma sociedade engendrar, ou reforçar os laços 

sociais.” O autor ainda coloca que a atual, consiste em uma civilização do trabalho e do 

trabalhador, em que os indivíduos que não trabalham são vistos como parasitas, delinqüentes 

e inúteis. 

Com essa concepção de trabalho e o surgimento da grande empresa, o trabalho 

realizado pelos operários é, para os empreendedores, fundamental para a manutenção do 

sistema produtivo. Para os trabalhadores, um elemento constitutivo e fundamental de sua 

identidade. Para a sociedade, fundamentalmente integrador, permitindo que se fragilizem, ou 

se reforcem laços sociais (ENRIQUEZ, 1999). 

De acordo com Oliveira (2004) como uma crítica à sociedade capitalista, surge a 

concepção marxista de trabalho, que atribui alta centralidade das atividades laborais na vida 

das pessoas, uma vez que representa a própria autoconstrução do ser humano. Na concepção 

marxista o trabalho deve ser formador da própria condição humana, expressivo, formador de 

recompensas de acordo com as necessidades de cada um, de conteúdo, criativo e desafiante, 

de controle coletivo e protegido pelo Estado (OLIVEIRA, 2004).  

 

 

2.2 Definição de trabalho 

 

 

Ao longo da história da humanidade, o trabalho teve o seu valor percebido pelas 

pessoas de diferentes formas e apresentou diferentes características quanto à obrigatoriedade, 
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à relevância, à obrigação social, dentre outros fatores. De acordo com Peiró e Prieto (1996) 1, 

apud Fonseca (2009), a tendência é considerar o trabalho não apenas como uma forma de 

retorno financeiro, mas sim, como atividade valorada intrinsecamente, pois ajuda a melhorar 

as experiências pessoais e o desenvolvimento do indivíduo. 

Diante dessas várias mutações na história e as características até mesmo 

contraditórias presentes neste mundo do trabalho – que cria, mas também subordina, 

humaniza e degrada, libera e escraviza, emancipa e aliena – o trabalho humano mantém-se 

como questão nodal em nossas vidas (ANTUNES, 2007). Para esse mesmo autor, diante desse 

conturbado limiar do século XXI, um desafio crucial é dar sentido ao trabalho, tornando 

também a vida fora do trabalho dotada de sentido. 

Segundo Tolfo e Piccinini (2007), se o homem reconhecer o trabalho somente 

como algo obrigatório, necessário à sobrevivência e aquisições, deixa de perceber esse mesmo 

trabalho como a categoria integradora, pela qual pode criar e reconhecer-se enquanto 

indivíduo e ser social. 

De forma semelhante, Bastos; Pinho e Costa (1995) ressaltam os antagonismos 

existentes em relação ao trabalho, identificando dois eixos. No primeiro eixo, uma vertente 

vincula o trabalho à noção de sacrifício, esforço incomum, de carga, de fardo, algo esgotante 

para quem o realiza, sinônimo de luta, associado à noção de punição, tal como no Antigo 

Testamento (punição pelo pecado original), enfim, uma avaliação negativa do trabalho. No 

segundo eixo, há uma valoração positiva como forma de aplicar as capacidades humanas para 

propiciar o domínio da natureza, esforço a fim de atingir um determinado objetivo, fazer 

determinada tarefa com cuidado.  

Dessa forma, ainda para descrever diferentes pensamentos sobre o trabalho, os 

autores se remetem à tradição cristã e explicam que com a Reforma Protestante, o trabalho 

passou a ser visto como instrumento de salvação e forma de realizar a vontade divina. Já para 

a tradição oriental, as religiões tendem a ver o trabalho como uma atividade que harmoniza os 

homens com a natureza e que desenvolve o seu caráter. 

Com as atuais transformações que afetam o trabalho, porém, “ele deixa de ser 

concebido como um fundamento ético da sociedade ou da vida individual, passando a ter uma 

significação simplesmente estética, com o único fim de atender aos objetivos da sociedade do 

consumo.” (OLIVEIRA et al., 2004). Assim, a ambigüidade e a complexidade do trabalho, 

                                                 
1 PEIRÓ, José Maria; PRIETO, Fernando. Significado Del Trabajo y Valores Laborales. In:_____. Tratado de 
Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis, s/d, cap. 2, p. 35 a 63, 1996. 
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segundo Kovács (2002) 2, apud Oliveira et al. (2004), passam a ser vistas de outras formas: 

pode ser uma atividade física, como intelectual; um ato compulsório, como um ato de criação 

que constitui uma fonte de desenvolvimento e de satisfação; um meio de subsistência e, ao 

mesmo tempo, uma forma de auto-realização, de status, de poder e de identidade. 

De acordo com Salanova et al. (1996) 3, apud Pinto e Puma ( 2007), o trabalho 

também é uma construção social, que depende e é influenciada por todas as variáveis 

relacionadas ao indivíduo. Estes autores (1996) consideram que uma aproximação teórica do 

conceito de trabalho envolve a definição de que o trabalho não possui um fim em si mesmo, 

mas que consiste de um meio para se obter um fim, diferente da atividade laboral. 

Seguindo essa linha de construtivismo individual provido pelo trabalho, Borges e 

Tamayo (2001) afirmam que o trabalho é rico de sentido individual e social sendo o meio de 

produção da vida de cada um, provendo a subsistência, criando sentidos existenciais, ou 

contribuindo na estruturação da personalidade e da identidade. 

Outra relevante definição de trabalho vem de Peiró e Prieto (1989) 4, apud 

Fonseca (2009, p. 13), o qual afirma que trabalho é aquele conjunto de atividades humanas, 

com retorno econômico ou não, de “caráter produtivo e criativo que, mediante o uso de 

técnicas, instrumentos, materiais ou informações disponíveis, permite obter, produzir ou 

prestar certos bens, produtos e serviços”. O autor continua seu raciocínio, dizendo que nessa 

atividade o indivíduo aporta energia, habilidade, conhecimentos e diversos outros recursos e, 

como conseqüência, adquire algum tipo de retorno material, psicológico e/ou social. 

Segundo essa interpretação, destaca-se o entendimento de que as pessoas, não 

procuram se restringir aos benefícios diretos da atividade laboral que executam, e sim, 

trabalham com a intenção de atingir e agregar outros benefícios, fora daquela atividade. 

Assim, o trabalho deixa de ser uma mera atividade de executar determinado trabalho para ser 

uma forma de conseguir “algo tido como maior” (FONSECA, 2009). 

Codo (1997) define o trabalho como uma ação de dupla transformação entre o 

sujeito (homem) e o objeto (natureza), geradora de um significado. O simples ato de 

transformar sujeito em objeto, e vice versa, não é um trabalho. Torna-se um trabalho quando 

se transcende essa ação formando um significado. Um de seus exemplos para esclarecer a sua 

definição é o ato de beber água. Beber água não é trabalho, mas se uma garota propaganda, 
                                                 
2 KOVÁCS, Ilona. As metamorfoses do emprego: ilusões e problemas da sociedade da informação. Oieiras, 
Portugal: Celta, 2002. 
3 SALANOVA, M.; GRACIA, F. J.; PEIRÓ, J. M. Significado del trabajo y valores laborales. In: PEIRÓ, J. M.; 
PRIETO, F. Tratado de psicologia del trabajo. Madrid: Síntesis, 1996. p. 35-63. 
4 PEIRÓ, José Maria; PRIETO, Fernando. Significado Del Trabajo y Valores Laborales. In:_____. Tratado de 
Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis, s/d, cap. 2, p. 35 a 63, 1996. 
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em um comercial de televisão, bebe aquela determinada marca de água para nos convencer 

que ela é a melhor, formou-se um significado na ação, tornando-se trabalho. 

No QUADRO 1 apresentamos diferentes abordagens conceituais constantes no 

texto de Peiró e Prieto (1996)5, apud Fonseca (2009), onde podemos observar alguns autores 

que apresentam diferentes conceitos sobre o trabalho. 

 

QUADRO 1 

O conceito sobre trabalho segundo o ponto de vista de diferentes autores 

AUTORES ABORDAGEM 
Marshall6 (1980) O trabalho é um esforço do corpo e da mente, 

realizado parcial ou totalmente, com o propósito de 
obter algum benefício diferente da satisfação que se 
deriva diretamente do trabalho. 

Fryer e Payne7 (1984) Definem de forma semelhante a Marshall (1980), 
considerando o trabalho uma atividade com um 
propósito que é diferente do prazer conseguido em sua 
execução. 

Dubin8 (1958) O trabalho é, em sentido geral, um emprego contínuo 
na produção de bens e serviços em troca de 
remuneração. 

Anderson e Rodin9 (1989) O trabalho é o tempo pelo qual uma pessoa é paga. 
Donald e Havighurst10 (1959); Friedman e 
Havighurst11 (1954); MOW12 (1987)  

O trabalho é uma forma de contribuir para a 
sociedade, proporcionando bens e serviços de valor. 

Fox e Hesse-Biber13 (1984) O trabalho é uma atividade ou emprego de energia que 
produz serviços e produtos de valor para outras 
pessoas. 

Friedman e Havighurst (1954); MOW (1987)  O trabalho é meio de construção da identidade e 
favorece os contatos sociais. 

Mow (1987)  O trabalho gera satisfação intrínseca, derivada de sua 
execução. 

Friedman e Havighurst (1954); Parker e Smith14 
(1976)  

O trabalho faz com que as pessoas mantenham um 
nível mínimo de atividade necessário para um 
desenvolvimento físico e psíquico adequados. 

Parker e Smith (1976)  O trabalho é o oposto do descanso. 

Fonte: FONSECA, 2009, p. 14. 
 

                                                 
5 PEIRÓ, José Maria; PRIETO, Fernando. Significado Del Trabajo y Valores Laborales. In:_____. Tratado de 
Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis, s/d, cap. 2, p. 35 a 63, 1996. 
6 MARSHALL, John C. The new organalogy. Behavioral and Brian Sciencer, V. 3, Issue 01, March 1980, p. 
23-25. 
7 FRYER, David; PAYNE, Roy. Proactive behaviour in unemployment: findings and implications. Leisure 
Studies, v. 3, Issue 3, 1984, p. 273-295. 
8 DUBIN, R. The work of the world. Englewood Cliffis, N. J.: Prentice-Hall, 1958. 
9 ANDERSON, S.; RODIN, J. Is bad new always bad? Cue and feedback effects on intrinsic motivation. 
Journal of Applied Social Psychology, 19, p.449-467. 
10 DONALD, M. N.; HAVIGHURST, R. J. The meaning of leisure. Social Forces, 37, 1959, p. 357- 360. 
11 FRIEDMAN, E. R ;HAVIGHURST, R. J. The meaning of work and retirement. Chicago: University of 
Chicago Press, 1954. 
12 MOW. Interantional Research Team (1987). The Meaning of working.  London: Academic Press. 
13 FOX, Mary Frank; HESSE-BIBER, Sharlene. Woman at work. Mayfield Publishing Company, 1984. 
14 Smith, M.; PARKER, G. A. The logic os asymmetric contests. Animal Behaviour, 24, p. 159-175.  
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Portanto, o trabalho pode ser definido de diferentes maneiras, dependendo do 

ponto de vista observado e da abordagem de quem se propõe a sugerir uma definição para o 

termo. Essa extensa conceituação de trabalho pode nos levar à formação de um conceito base 

para este estudo. O trabalho é uma atividade pela qual o homem realiza, transformando o 

meio natural por meio do seu conhecimento e habilidade, formando um produto ou serviço 

final. O indivíduo se dedica a essa atividade atribuindo valores, crenças e significados 

subjetivos. Com base nisso, o significado do trabalho será objeto do próximo tópico. 

 

 

2.3 Significado do trabalho  

 

 

Significado vem da palavra “signos”, conceito dos signos. Significado está 

relacionado a sentido e valor. Segundo Basso (1998), o significado é a generalização e a 

fixação da prática social humana, sintetizado em instrumentos, objetos, técnicas, linguagem, 

relações sociais e outras formas de objetivações como arte e ciência.  

Segundo Spink (1996) 15, apud Varella (2006), dar sentido ao mundo é uma ação 

importante e inevitável na vida em sociedade, pois dando sentido às coisas, as pessoas 

formam conceitos diante das situações e fenômenos a sua volta. De acordo com Fiske (1992) 

16, apud Borges e Tamayo (2001) atribuir significado é um processo realizado subjetivamente 

por cada indivíduo, no qual este é o sujeito, na proporção em que sua intencionalidade quanto 

suas habilidades cognitivas são implicadas e, ao mesmo tempo, trazem as marcas de sua 

inserção.  

Com relação ao significado do trabalho, há vários estudos que utilizam a 

terminologia sentido do trabalho. Tolfo e Piccinini (2007) identificaram que mesmo 

utilizando termos diferentes, muitas vezes, os diversos autores adotam as mesmas variáveis de 

estudo – fato que ocorre no presente estudo. 

No final do século XX, com a força do pensamento econômico, ampliou-se a 

influência das organizações na sociedade e na vida dos indivíduos, fazendo com que estes 

manifestassem diferentes concepções sobre o trabalho (OLIVEIRA et al., 2004). Assim, o 

                                                 
15 SPINK, M. J. O discurso como produção de sentido. Coletâneas da ANEPEPP, 1 (10), p. 37- 46, 1996. 
16 FISKE, S. Thinking is for doing: portraits of social cognition from daguerreotype to laserphoto. Journal of 
Personality and Social Psycology, v. 63, n. 6,  p. 877-889, 1992. 
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sentido do trabalho é um processo individual associado ao contexto histórico da sociedade, 

conseqüentemente, inacabado.  

Brief e Nord (1990)17, apud Mourão e Borges-Andrade (2001) afirmam que o 

papel do indivíduo, como formador e construtor do significado de trabalho, consiste em 

inserir suas marcas nos modos de se conceber o trabalho e, sendo mutante, dá ao processo de 

atribuição de significado ao trabalho o caráter de inacabável. 

Segundo Morin (2001), para que um trabalho tenha sentido, é importante que 

quem o realize saiba para onde ele conduz; em outras palavras, é essencial que os objetivos 

sejam claros e valorizados e que os resultados tenham valor aos olhos de quem o realiza. Os 

estudos de MOW (1987), que contribuíram para os estudos de Morin (2001), consideram o 

significado do trabalho uma “construção psicológica multidimensional” determinada pelas 

escolhas e experiências do indivíduo, do contexto organizacional e do ambiente em que vive e 

trabalha. Esse modelo retrata o significado do trabalho, em termos de cinco grandes 

dimensões: 

 

• Centralidade do trabalho; 

• Normas societais sobre o trabalho;  

• Resultados valorizados do trabalho; 

• Importância das metas no trabalho; 

• Identificação com o papel do trabalho. 

 

Coda e Fonseca (2004) chegaram ao resultado, por meio de pesquisa qualitativa, 

de que o trabalho assume para cada indivíduo, um significado, uma função relacionada aos 

seus desejos e necessidade, transformando-se, portanto, em um instrumento de realização para 

essas pessoas. 

Para Borges e Tamayo (2001), o trabalho torna-se inacabado por ser um processo 

dinâmico uma vez que, em seu curso de formação, o indivíduo sofre a todo o momento 

interação com os demais e sua historicidade, sendo também pelos mesmos motivos 

multifacetado, ou seja, compõe-se de muitos aspectos. Corroborando com essa idéia, Lima e 

Vieira (2005) afirmam que na dimensão material há mudança, com certeza, porque ela é 

reflexo de como as condições exteriores são percebidas por cada um e na dimensão valorativa, 

o significado do trabalho pode ou não mudar, e,  

                                                 
17 BRIEF, A. P.; NORD, W. R. Meanings of occupational work. Lexington: Lexington Books. 
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[...] em caso afirmativo a mudança geralmente acontece em função de um 
amadurecimento pessoal que faz com que o sujeito perceba a vida diferente, 
podendo também modificar suas prioridades e valores e, assim, a posição do 
trabalho e o significado deste na sua vida, também podem ser alterados. (LIMA; 
VIEIRA, 2005, p. 15) 

 

A interação do homem com o mundo contribui para a formação dos significados, 

e estes, por sua vez, são causas das ações humanas de acordo com Bruner (1990) 18, apud 

Varella (2006).  

Lima e Vieira (2005) entendem que identificar e compreender o significado do 

trabalho poderia representar um redirecionamento de atitudes e postura, relativizando o 

sofrimento do indivíduo por meio do entendimento da lógica social e do papel de diversos 

atores e elementos da sociedade. Isto é, o significado atribuído ao trabalho pode ter 

conseqüências comportamentais diferenciadas em relação à interpretação de cada contexto. 

Para Borges (1998) 19, apud Santos (2006), o significado do trabalho é 

conceituado como uma estrutura cognitiva e, simultaneamente subjetiva, por se tratar de um 

desenvolvimento de crenças, valores e atitudes individuais do sujeito, e, ao mesmo tempo, 

histórico-social. A autora coloca ainda que, além da formação individual, o significado do 

trabalho é também construído coletivamente, a partir das interações sociais, juntamente com 

os acontecimentos históricos e o contexto em que os indivíduos estão inseridos. Segundo 

Bastos; Pinho e Costa (1995), além do caráter cognitivista, o significado do trabalho possui 

forte impacto sobre as percepções, avaliações, atribuições, e sobre o próprio comportamento 

do indivíduo no trabalho. 

De acordo com Salanova; Gracia e Peiró (1996) 20, apud Garcia (2004) e Agullo-

Thomás (1997) 21, apud Vilela (2003), o significado do trabalho, formado pelo conjunto de 

valores e crenças, é construído antes e durante o processo de socialização do trabalho, 

mudando em função das novas experiências. 

Existem também funções negativas no trabalho, quando este é sem sentido. No 

entanto, do ponto de vista de Sarti (2005), a classe pobre brasileira, normalmente sujeita a este 

tipo de função, desenvolvendo uma série de argumentos que justificam o trabalho monótono e 

                                                 
18 BRUNER, J. Actos do significado: para uma psicologia cultural. Lisboa: Edições 70, 1990. 
19 BORGES, L. O. O significado do trabalho e a socialização organizacional: um estudo empírico entre 
trabalhadores de construção habitacional  e de redes de supermercados. Tese de doutorado. Universidade de 
Brasília, 1998. 
20 SALANOVA, M., GRACIA, F. Y PEIRÓ, J. M. Significado del Trabajo y Valores Laborales, en J. M. 
PEIRÓ, y F. PRIETO (Eds.): Tratado de Psicología del Trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales Del 
trabajo. Valencia, Síntesis Psicología, 1996. pp. 35-63. 
21 AGULLO-TOMAS, E. Jovenes, Trabajo e Identidad. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1997 
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repetitivo, como a defesa da honra e da dignidade, pois vê o trabalho como um direito social 

(PINTO; PUMA, 2007).  

Desse modo, um exemplo de diferenças culturais e econômicas influenciando o 

significado do trabalho pode ser encontrado no estudo de Sarti (2005), que aborda a dimensão 

do trabalho no mundo da classe mais pobre. Nesta classe, o trabalho está diretamente ligado à 

formação da identidade do indivíduo: é por intermédio do trabalho que os trabalhadores 

pobres têm a oportunidade de demonstrar sua dignidade, capacidade e disposição de vencer, o 

que faz deles pessoas “ricas de espírito”. 

Ros; Schwartz e Surkiss (1999) demonstraram em seus estudos que a Teoria dos 

Valores Humanos Básicos pode ser explorada para se identificar o significado do trabalho 

para qualquer profissional. Para eles, os dez valores individuais básicos apresentados no 

QUADRO 2 (poder, realização, hedonismo, estímulo, auto-direção, universalismo, 

benevolência, tradição, conformidade, segurança) relacionam-se diretamente aos valores do 

trabalho.  

Dessa forma, os autores fazem um paralelo entre valores individuais e os três tipos 

de valores do trabalho: intrínseco, extrínseco e social. Valores intrínsecos do trabalho 

equivalem à busca pela autonomia, interesse, crescimento e criatividade no trabalho. Valores 

extrínsecos do trabalho, à busca pela segurança e ordem. Valores sociais, à busca pelas 

relações sociais positivas e contribuição a sociedade. Como exemplo, se um indivíduo disser 

que o trabalho significa uma vida segura que lhe permite sustentar sua família e contemplar 

suas necessidades básicas, então, para essa pessoa, o valor de segurança é o principio 

orientador para sua vida.  

Desse modo, os autores concluíram que o significado atribuído ao trabalho é 

identificado por meio dos valores básicos associados aos valores do trabalho. 
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QUADRO 2 

Os 10 valores individuais 

VALORES COMPORTAMENTOS E AÇÕES  

Poder Poder, autoridade, riqueza. 

Realização Sucesso, capaz, ambicioso.  

Hedonismo Prazer, curtindo a vida. 

Excitação Novidade, uma vida variada, emocionante. 

Auto-direção Criatividade, a liberdade, independente, curiosa, escolhendo suas 

próprias metas. 

Universalismo Compreensão, apreciação, tolerância e proteção para o bem-estar mente 

aberta, sabedoria, justiça social, protegendo o ambiente. 

Benevolência Útil, sincero, indulgente, responsável. 

Tradição Respeito, compromisso e aceitação dos costumes e idéias tradicionais 

que a cultura e a religião fornecem. 

Conformidade Polidez, obediente, auto-disciplina, honra. 

Segurança Segurança, segurança nacional, ordem social, limpeza. 

Fonte: Adaptado de ROS; SCHWARTZ e SURKISS, 1999. 

 

Em suma, para uma possível definição do significado do trabalho, Borges (1998) 

coloca que: 

 

[...] o significado do trabalho apresenta-se como uma cognição subjetiva, histórica e 
dinâmica, caracterizado por múltiplas facetas que se articulam de diversificadas 
maneiras. (aqui está meio sem sentido, a meu ver e tentei consertar) É subjetivo, 
apresentando uma variação individual, a qual reflete a história pessoal de cada um. É 
social, porque além de apresentar aspectos compartilhados por um conjunto de 
indivíduos, reflete as condições históricas da sociedade, na qual está inserida. É 
dinâmico, no sentido de que é construto inacabado, em permanente processo de 
construção. Decorrente disto, sua caracterização varia conforme seu próprio caráter 
sócio-histórico (BORGES, 1998 apud BORGES; ALVES-FILHO, 2003, p. 125).  
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De acordo com Borges e Tamayo (2001) o significado do trabalho é um construto 

eminentemente sistêmico, dada a sua natureza multifacetada. Há divergências, porém quanto 

a essas facetas (BORGES; ALVES FILHO, 2001). Entender o significado que alguém, ou 

certo grupo, atribui ao trabalho, levando em consideração que o significado do trabalho é 

multifacetado, exige compreender como tais facetas se relacionam entre si, com outros 

construtos e com o contexto vivencial dos indivíduos, de acordo com Borges, Tamayo e 

Alves-Filho (2005) 22, apud Varella (2006). 

 

 

2.4 Abordagens sobre significado do trabalho  

 

 

Desde 1980, os estudos sobre o significado do trabalho vêm avançando, 

mostrando subjetivamente o que o trabalho representa para o indivíduo. Segundos Borges 

(1996) as pesquisas estão se utilizando de duas abordagens. Uma abordagem utiliza-se de uma 

metodologia empírico-descritiva e tem como precursores a equipe de MOW (1987). Seus 

estudos predominam técnicas quantitativas e priorizam a identificação das diversas dimensões 

do significado do trabalho e variando de acordo com a profissão, nacionalidade, idade, 

gênero, etc.  

A segunda abordagem, enraizada nos estudos da Escola Sociotécnica por 

adotarem métodos qualitativos, tem como principais representantes Hackman e Oldhan (1975) 

23 e Trist (1978) 24 e Emery (1964, 1976) 25, apud Morin (2001).  

Uma abordagem que não pode deixar de ser destacada, especialmente pela difusão 

que ela teve, nos últimos quinze anos no Brasil, e por estar diretamente ligada ao tema do 

trabalho, é a proposta da Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho, cujo principal expoente 

é C. Dejours. Para Dejours (1987) 26, apud Morin, Tonelli e Pliopas (2007, p. 6) “[...] o 

trabalho precisa fazer sentido para o próprio sujeito, para seus pares e para a sociedade.” 

Conforme já apresentado pela Escola Sociotécnica, o reconhecimento no trabalho é necessário 

para permitir a construção de uma identidade pessoal e social. Este reconhecimento significa a 

                                                 
22 BORGES, L. O.; TAMAYO, A.; ALVES-FILHO, A. Significado do trabalho entre os profissionais da saúde. 
In L. O. Borges  (Org), Os profissionais de saúde e seu trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
23 HACKMAN, J. R., OLDHAM, G. R. Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational 
Behavior and Human Performance, v. 16, p. 250-279, 1976. 
24 TRIST, E. Adapting to a changing world. Labour Gazette, v. 78, p. 14-20, 1978. 
25 EMERY, F. Report on the Hunsfoss Project. London : Tavistock, 1964. Tavistock Document Series. 
26 Dejours, C. (1987). A loucura no trabalho: Estudos em psicopatologia do trabalho. São Paulo, SP: Cortez. 
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percepção por parte dos pares, dos subordinados e das chefias; o uso da inteligência (MORIN; 

TONELLI; PLIOPAS, 2007) 

Em outra abordagem, Kilimnik e Morais (2000), baseando-se em Hackman e 

Oldham (1975), argumentam a favor da relação entre o conteúdo significativo do trabalho e a 

qualidade de vida, no sentido de que o significado do trabalho torna-se um determinante em 

potencial da qualidade de vida no trabalho, dada a natureza subjetiva e perceptiva dessa 

importante variável. 

 

 

2.4.1 Estudos sobre significado do trabalho  
 

 

Existem hoje vários estudos abordando o significado atribuído ao trabalho. Há, 

por exemplo, alguns estudos nacionais como o de Borges (1997) e os conceituados estudos 

internacionais do grupo MOW (1987) e Morin (2001).  

Os estudos do grupo MOW (1987) são citados em praticamente todos os trabalhos 

sobre o tema e traduzem um modelo de investigação baseado na concepção de que o 

significado do trabalho é determinado pelas escolhas e experiências do indivíduo – tendo, 

portanto, uma abordagem psicológica – e pelo contexto organizacional e ambiental no qual 

ele vive e trabalha.  

O modelo é composto por variáveis condicionais, variáveis centrais e 

conseqüências, como mostra a FIG. 1. 
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FIGURA 1 - Modelo adaptado de MOW (1987), apud CODA e FONSECA (2004). 

 

Os estudos do grupo MOW (1987) foram desenvolvidos a partir de uma ampla 

pesquisa comparativa entre oito países, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Iugoslávia, Israel, 

Japão, Holanda e Estados Unidos contemplando uma mostra de 15.000 sujeitos entre 

estudantes, empregados parciais, autônomos, aposentados, desempregados e representantes de 

profissões e ocupações diversas. Tais estudiosos sistematizaram o conceito e conceberam um 

modelo que possibilitaria investigações sobre o tema, tendo como principais objetivos: 

 

• Identificar os principais padrões de significados atribuídos ao trabalho por indivíduos e 

grupos; 

• Comparar os significados do trabalho, suas histórias de desenvolvimento e com 

conseqüências entre os países estudados, procurando as diferenças e similaridades para 

propósito da generalização. 

 
Os resultados obtidos nas pesquisas de MOW (1987) evidenciaram que 35% da 

amostra definiram o trabalho a partir dos aspectos concretos, destacando-se os aspectos mais 

objetivos e tangíveis da atividade laboral (local, horário e salário); 17% a 22% o definiram 

pelos aspectos sociais, abrangendo a finalidades sociais e interpessoais para o indivíduo 

(sentir-se membro de grupos ou coletividades; o trabalho como contribuição para o 

 
Variáveis  
Condicionais 
                               
                             
                  Influência 
 
 
Variáveis 
Centrais 
 
 
 
                    

   Influência 
 
 
 
Conseqüências      

Situação Pessoal e 
Familiar 

Trabalho atual e 
História da carreira 

Ambiente Macro - 
sócio -econômico 

 
Centralidade do 

trabalho 
Normas 
societais 

Resultados e objetivos 
valorizados do 

trabalho 

Expectativas sobre 
futuras situações de 

trabalhos 

Resultados do 
trabalho 



 27 

desenvolvimento da sociedade); 25% a 30% apontaram o trabalho como dever, destacando o 

caráter obrigatório da atividade, e, aproximadamente 20% avaliaram o trabalho como carga, 

empreendimento de grande esforço físico ou mental. 

Para o grupo MOW (1987) as seguintes variáveis centrais são fortes 

influenciadoras para a formação do significado do trabalho: 

 

• Centralidade do trabalho: constructo é definido como a crença geral sobre o valor do 

trabalho na vida de uma pessoa. 

• Normas Societais: relaciona-se com os direitos do trabalho (todo indivíduo tem o direito 

de um trabalho interessante e significativo) e deveres (todo indivíduo tem o dever de 

contribuir para a sociedade por meio do trabalho). 

• Resultados valorados: dizem respeito às funções que as atividades do trabalho têm para as 

pessoas, referindo-se às satisfações providas durante ou depois do desempenho das 

mesmas. 

• Objetivos valorizados: estão relacionados aos aspectos que as pessoas consideram 

importantes na situação do trabalho. Inclui itens como: trabalho interessante, pagamento, 

oportunidade de promoção, segurança, condições físicas do trabalho, oportunidade de 

aprender, coisas novas e promoção. 

 

Além disso, os estudos de MOW (1987) chegaram a seis grupos para definição do 

trabalho, denominados de padrões. Estes padrões foram classificados de A a F e incluem os 

seguintes aspectos:  

 

• Padrão A - O trabalho acrescenta valor a qualquer coisa; você deve prestar conta do 

trabalho; você recebe dinheiro para fazer isso;  

• Padrão B - Ao realizar o trabalho, existe um sentimento de vinculação; você recebe 

dinheiro para realizar isso; você faz isso para contribuir com a sociedade;  

• Padrão C - Outros se beneficiam de seu trabalho; você recebe dinheiro para realizar isso; 

você faz o trabalho para contribuir com a sociedade; o trabalho é fisicamente exigente;  

• Padrão D - Você recebe dinheiro para realizar o trabalho; faz parte de suas tarefas; alguém 

lhe diz o que fazer; não é agradável;  
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• Padrão E - O trabalho é mentalmente e fisicamente exigente; você recebe dinheiro para 

fazer isso, mas não é agradável;  

• Padrão F - Existe horário; você recebe dinheiro para fazer isso; faz parte de suas tarefas.  

 

Em todos os padrões, a questão do salário foi encontrada, fazendo parte da 

definição de trabalho e os estudiosos vincularam valores positivos ao trabalho nos padrões A, 

B e C, valores negativos aos padrões D e E e neutralidade no padrão F. 

A variável centralidade do trabalho abordada por MOW (1987) é referência para 

todos os estudos relacionados ao significado do trabalho e será abordada mais adiante.  

Replicando o estudo de MOW (1987) ao Brasil, devemos citar o estudo feito por 

Soares (1992) e por Bastos; Pinho e Costa (1995).  

Soares (1992) utilizou o questionário de significado do trabalho de MOW (1987) 

com poucas adaptações para realidade brasileira. A autora fez um comparativo entre várias 

categorias ocupacionais, identificando semelhanças e diferenças para a formação do 

significado do trabalho e relacionando as ocupações estudadas. A pesquisa foi realizada em 

sete diferentes organizações com uma amostra de 915 sujeitos de Brasília. As categorias 

agrupadas foram: trabalhadores administrativos, profissionais, gerentes e assessores, 

trabalhadores semi-especializados, técnicos de nível médio e atendentes. Dentre as várias 

conclusões da pesquisa, podemos ressaltar a constatação de que as diferentes categorias 

ocupacionais avaliam de forma diferente as dimensões do trabalho, sugerindo que as ações de 

gestão de pessoas sejam compatíveis com as expectativas de cada grupo. Outro resultado, não 

esperado pela autora, foi que apenas duas categorias ocupacionais (atendentes e gerentes) 

consideraram importante a função instrumental do trabalho.  

Já Bastos; Pinho e Costa (1995) fizeram uma pesquisa realizada na região 

metropolitana de Salvador, Bahia, com 1013 trabalhadores inseridos em 20 organizações 

formais. Pôde-se notar que a centralidade do trabalho na vida do baiano assemelha-se aos 

outros países ocidentais, totalmente diferente dos japoneses que colocam o trabalho como 

prioridade, antes mesmo da família. Demonstrou também que o peso atribuído ao valor 

econômico para esses brasileiros não se assemelha ao encontrado nos países estudados pelo 

grupo MOW (1987). 

Um estudo interessante, realizado por Parry (2003) com trabalhadores de minas de 

carvão no País de Gales, mostrou a mudança do significado do trabalho após uma 

reestruturação na natureza do trabalho nas minas. Apesar do ambiente desfavorável nas 

mineradoras, o significado do trabalho era compensado pela socialização, pelo status que esse 
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emprego possuía na comunidade e pelo salário que provia segurança. Após a mudança que 

passou a favorecer um determinado grupo de privilegiados, os outros notaram a perda do 

significado do trabalho e passaram a procurar outros empregos. 

Fonseca (2007) realizou um estudo com servidores públicos do Tribunal de 

Contas da União na faixa etária de 50 anos. O objetivo principal era compreender o 

significado do trabalho para essas pessoas que se encontram na fase final de suas carreiras, 

pelo menos no serviço público. A pesquisa não apontou falta de significado, como se poderia 

esperar, por não haver perspectiva de carreira. O que se encontrou foram uma forte 

centralidade do trabalho e uma satisfação com o mesmo, proporcionados pelo trabalho 

variado e não-monótono. Observou-se que os servidores valorizam bastante o ambiente de 

trabalho e a flexibilidade de horários que possuem. Além disso, eles vêem o trabalho como 

dever e não como direito, sentindo-se detentores de poder e podendo fazer algo em prol da 

coletividade, sendo esse último um dos principais motivos que os motivam a continuar 

trabalhando, mesmo perto da aposentadoria. Ficou claro também que o fator instrumental 

contribui para o adiamento da aposentadoria. 

No estudo de Oliveira et al. (2004), podemos destacar que para os 28 

profissionais-estudantes de pós-graduação lato sensu de uma universidade do sul do país, um 

trabalho sem sentido é aquele que entra em choque com valores pessoais, que não é 

reconhecido, que não possibilita desenvolvimento, que é improdutivo, que é rotineiro ou 

pouco desafiador. 

D’Acri (2003), em pesquisa realizada com operários de uma fábrica de amianto no 

Rio de Janeiro, destacou a superação e a significação com relação ao trabalho, apesar de toda 

a insalubridade oferecida pela profissão. Observou-se que, por meio do trabalho, os 

trabalhadores encontram espaços para realizar o seu modo de ser no mundo, encontrando 

sentido para a vida, pois vêem o trabalho como parte de suas vidas. Consideraram relevantes 

as relações de amizade e afetivas, ampliando seu mundo e colocando-o num universo 

coletivo. Sendo assim, a pesquisa mostra que apesar de todas as dificuldades e do cenário 

insalubre e nocivo, o trabalhador busca sua realização e valorização pessoal e se sente útil. 

Basso (1998), ao avaliar o significado e o sentido do trabalho do docente, chegou 

à conclusão de que se o sentido do trabalho docente atribuído pelo professor que o realiza for 

apenas o de garantir sua sobrevivência (sentido pessoal), trabalhando somente pelo salário e 

sem ter consciência de sua participação na produção da educação (significado social), haverá 

a cisão com o significado fixado socialmente. Nesse caso, o trabalho alienado do docente 

pode descaracterizar a prática educativa escolar. 
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Outro importante estudo foi de Borges (1997). Ele aborda as divergências entre as 

principais facetas influenciadoras para a formação do significado do trabalho. Baseada no 

estudo de MOW (1987), a autora mantém a centralidade do trabalho, porém, propõe os 

conceitos de atributos descritivos e os atributos valorativos.  

Os atributos descritivos são as percepções do trabalho concreto, ou seja, definem 

o trabalho como ele é. É a própria realidade do trabalho como mentalmente representada ou 

abstraída por cada pessoa (BORGES, 1997). 

Os atributos valorativos versam sobre o que deve ser o trabalho, ou sobre as 

definições do que é certo. São, portanto, os valores do trabalho e Borges (1997), citando 

Schwartz (1994), refere-se ao valor como alvo transituacional desejável, variando em 

importância e que funcionam como princípios guias na vida de uma pessoa, ou outra entidade 

social (BORGES, 1997). 

Em seu estudo, com o objetivo de diferenciar os atributos descritivos e 

valorativos, Borges (1997) desenvolveu o Inventário do Significado do Trabalho (IST). 

Foram encontrados para os atributos descritivos, na seguinte ordem de hierarquia: Expressão e 

Independência Financeira, Respeito, Execução e Função Social. Os atributos valorativos 

foram hierarquizados da seguinte forma: Independência Financeira e Prazer; Justiça no 

Trabalho; Esforço Físico; Aprendizagem e Dignidade Social. 

Desenvolvendo os estudos empíricos sobre a identificação dos atributos do significado do 

trabalho, Borges e Alves Filho (2001) desenvolveram o Inventário da Motivação e do 

Significado do Trabalho (IMST) com profissionais da saúde e bancários.  

Para validação do estudo anterior, Borges e Alves Filho (2001) utilizaram o IMST 

com trabalhadores de uma distribuidora de derivados de petróleo, além dos profissionais do 

estudo anterior.  

Para aperfeiçoar este instrumento Borges e Alves Filho (2001) fizeram outro 

estudo abrangendo uma maior quantidade de categorias ocupacionais: petroleiros, bancários, 

profissionais de saúde, técnicos administrativos de instituição de ensino superior, 

profissionais da educação e policiais civis. Dessa forma, eles identificaram a estrutura fatorial 

de cada um dos atributos descritivos e valorativos do significado do trabalho. 

Seguem abaixo os fatores primários dos atributos descritivos: 

 

• Auto-expressão: Possibilidade de opinar, influenciando nas decisões; expressar 

criatividade; merecer confiança; crescimento pessoal e profissional; reconhecimento do 
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que se faz; sentir-se tratado como pessoa respeitada e de desenvolvimento das habilidades 

interpessoais; 

• Desgaste e desumanização: Aceitação da dureza do trabalho, fazendo o trabalhador 

perceber-se como máquina ou animal, exigindo rapidez, esforço físico; ritmo acelerado; 

repetição de tarefas e até discriminando-o em função do que faz; 

• Recompensa econômica: Indica o quanto o trabalho garante o sustento, a independência 

econômica e a sobrevivência; 

• Responsabilidade: Indica o quanto o trabalho implica necessidade de cumprir com as 

tarefas previstas; sentimento de se estar ocupado; percepção de ser produtivo e ter 

responsabilidade para enfrentar os problemas do trabalho; 

• Condições de trabalho: O quanto se pode contar com equipamentos adequados, 

segurança, higiene, assistência para o trabalhador e conveniência de horário. 

 

Seguem abaixo os fatores primários para os atributos valorativos: 

 

• Justiça no trabalho: Define trabalho como tendo que garantir as condições materiais, de 

higiene e de equipamentos adequados e a adoção de medidas de segurança; prover retorno 

econômico compatível e o equilíbrio de esforços e direito entre os profissionais; 

 

• Auto-expressão e realização pessoal: Descreve o trabalho como algo que deve 

proporcionar oportunidade para expressão da criatividade, do sentimento de produtividade, 

das habilidades interpessoais, da capacidade de tomar decisões e do prazer de realizar as 

tarefas;  

• Sobrevivência pessoal e familiar: O trabalho deve prover condições econômicas de 

sobrevivência e de sustento pessoal, a assistência à família, a existência humana, a 

estabilidade no emprego, por meio do desempenho, o salário e o progresso social; 

• Desgaste e desumanização: Noção de que o trabalho deve implicar desgaste, 

desumanização, esforço físico, dedicação, pressa e perceber-se discriminado. 

 

O comportamento do indivíduo influenciado pelo significado atribuído ao 

trabalho foi base para grandes estudos interdisciplinares. Santos (2006) relacionou o 

significado do trabalho e a conduta ética profissionais para três grupos de policiais: policiais 

elogiados por suas condutas; detidos por condutas ilícitas e policiais com condutas desviantes, 
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porém, em exercício profissional. Observou-se que, para os policiais elogiados por suas 

condutas, ao trabalho foi atribuída maior importância; para o segundo grupo, a família é a 

primeira dimensão seguida do trabalho; e para o terceiro grupo, enquanto a família e a religião 

são as esferas mais valorizadas, o trabalho ocupa a terceira colocação. 

Outro estudo relevante foi feito por Borges e Alves Filho (2001) relacionando os 

atributos descritivos e valorativos do significado do trabalho à motivação de bancários e 

trabalhadores da saúde. Chegou-se ao resultado de que a força motivacional é diretamente 

proporcional a dois fatores descritivos: responsabilidade e dignidade e recompensa 

econômica. 

 

 

2.4.2 Estudos de Morin  

 

 

Além dos apontamentos de MOW (1987) e Borges (1996, 1997), Morin (2001) 

destaca-se com seus estudos mais atuais e com ampla abordagem teórica. Seu estudo será base 

para esta pesquisa, assim como será utilizado seu roteiro de entrevistas, o qual foi utilizado 

por esta mesma autora, em estudo no Brasil. 

Morin (2001) pesquisou o sentido do trabalho para estudantes de administração e 

administradores em Quebec e na França. O objetivo do estudo foi identificar e comentar as 

características atribuídas a um trabalho que tem um sentido, contribuindo, dessa forma, na 

orientação das decisões e intervenções das pessoas responsáveis por processos de 

transformação que têm impacto sobre a organização do trabalho. O artigo apresenta também: 

o que é o trabalho; o trabalho que possui sentido e as características do trabalho que 

contribuem para que ele tenha sentido. 

Em seu estudo, Morin (2001) baseia-se nas características do emprego de 

Hackman e Oldham (1975), na concepção de sistemas sócio-técnicos de Emery (1964) e Trist 

(1978) e nos padrões de definição de trabalho do grupo MOW (1987), já apresentados 

anteriormente.  
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Segundo Hackman e Oldham (1976) 27, apud Morin (2001), um trabalho tem 

sentido para uma pessoa quando ela o acha importante, útil e legítimo. Na conceituação dos 

autores, três características contribuem para dar sentido ao trabalho: 

1. A variedade das tarefas: A capacidade de um trabalho requerer uma variedade de tarefas 

que exijam uma variedade de competências; 

2. A identidade do trabalho: A capacidade de um trabalho permitir a realização de algo do 

começo ao fim, com um resultado tangível, identificável; 

3. O significado do trabalho: a capacidade de um trabalho ter um impacto significativo sobre 

o bem-estar ou sobre o trabalho de outras pessoas, seja na sua organização, seja no ambiente 

social. 

A FIG. 2 mostra que além dessas três características, o emprego precisa ter 

autonomia, capacidade de deixar uma boa margem de liberdade à pessoa para ela determinar 

as maneiras de realizá-lo e feedback, no qual o indivíduo obtém informações sobre o seu 

desempenho, permitindo fazer ajustes necessários para melhoria.  

Contudo, essas características conduzem a três estados psicológicos que geram 

conseqüências sobre as atitudes e os comportamentos das pessoas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Modelo de características do emprego de HACKMAN; OLDHAM (1976) 
Fonte: HACKMAN; OLDHAM (1976), apud MORIN (2001). 

                                                 
27 HACKMAN, J. R., OLDHAM, G. R. Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational 
Behavior and Human Performance, v. 16, p. 250-279, 1976. 
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Morin (2001) também se baseou nas pesquisas realizadas por Emery (1964) e 

Trist (1978), desenvolvidas para apresentar propriedades do trabalho que estimulam o 

comprometimento, sendo identificadas seis propriedades de valores intrínsecos ao trabalho: 

variedade e desafio; aprendizagem contínua; autonomia; reconhecimento e apoio; 

contribuição social; futuro desejável. 

Essa abordagem sócio-técnica considera, além dos aspectos intrínsecos ao 

trabalho, os aspectos extrínsecos que afetam o comprometimento como salário, regras 

organizacionais e estrutura física. Embora existam outros fatores que influenciam o 

comportamento, como diferenças individuais, os autores consideram que esses apresentados 

contribuam apreciavelmente para a melhoria na qualidade de vida no trabalho e para o 

desempenho organizacional (MORIN, 2001). 

As pesquisas de Morin (2001), realizadas com estudantes de administração e 

administradores, trouxeram resultados próximos aos já descritos pelos seus autores de 

referência. A autora determina os atributos de um trabalho com sentido, a fim de sugerir 

formas concretas de organizar o trabalho durante as transformações organizacionais. São eles: 

 

• Um trabalho eficiente: Um trabalho é uma atividade produtiva que agrega valor a alguma 

coisa; para isso, deve ser organizado de forma eficiente, cuja realização conduza a 

resultados úteis, gastando-se energia de maneira rentável. É importante que os objetivos 

visados e os resultados esperados sejam claros e significativos para as pessoas que o 

realizam; 

• Um trabalho satisfatório: O prazer e o sentimento de realização que podem ser obtidos na 

execução das tarefas dão sentido ao trabalho. O interesse pelo trabalho estaria relacionado 

com as exigências que este proporciona ao indivíduo, com o conjunto de valores, interesses 

e competências do sujeito, com a possibilidade de provar suas habilidades, com a 

autonomia, responsabilidade e feedback sobre suas tarefas; 

• Um trabalho que é moralmente aceito: Algo realizado em um contexto social que 

respeite o dever e o saber viver em sociedade tanto na realização quanto nos objetivos que 

estabelece. O Sujeito rejeita lugares que exaltam valores não compartilhados pelo 

indivíduo, que realizam práticas desrespeitosas, injustas, contra-produtivas e desonestas; 

• Um trabalho que permita relações humanas: Uma atividade que coloca as pessoas em 

relação com as outras, contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades. Um 
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trabalho com sentido é um trabalho no qual se encontram pessoas de qualidade, honestos, 

francos, com quem se pode ter prazer em trabalhar, poder ajudar uns aos outros. Sentido no 

trabalho é encontrado por meio de fortes laços sociais, permitndo escapar do sentimento de 

isolamento; 

• Um trabalho que garanta segurança e autonomia: O trabalho está associado ao salário 

que permite prover as necessidades de base, dá um sentimento de segurança e possibilita 

ser autônomo e independente. As condições nas quais o trabalho se realiza também foram 

consideradas importantes; 

• Um trabalho que mantenha as pessoas ocupadas: O trabalho é uma atividade 

programada com horários e rotinas. O trabalho é uma necessidade que ajuda as pessoas a 

se situarem, que ocupa o tempo da vida e que lhe dá um sentido, sobretudo quando se tem 

autonomia. 

 

Em outro estudo, Morin; Tonelli e Pliopas (2007) realizaram uma análise com o 

objetivo de construir um instrumento de pesquisa válido para pesquisar os sentidos do 

trabalho para brasileiros, por meio da exploração qualitativa de dados de entrevistas. As 

entrevistas foram realizadas com quinze alunos do curso de especialização em administração. 

De uma forma geral, os resultados corroboram outros estudos, indicando que autonomia, 

reconhecimento, bem como a função de garantir a sobrevivência e a segurança são 

fundamentais para que o trabalho tenha sentido. Além disso, mostram que, para essa amostra 

pesquisada, o trabalho é essencial na vida das pessoas e que estas buscam, ao mesmo tempo, 

utilidade para suas atividades dentro das organizações e também para a sociedade 

Para a elaboração do construto Morin; Tonelli e Pliopas (2007) classificaram, de 

acordo com três dimensões, o sentido do trabalho: individual, organizacional e social. Na 

esfera individual encontram-se quatro elementos: satisfação pessoal, independência e 

sobrevivência, crescimento e aprendizagem e identidade. Na dimensão organizacional têm-se 

dois elementos: a utilidade e o relacionamento proporcionado pelo trabalho. A questão social 

é composta pela inserção social e contribuição social oferecida pelo trabalho. De forma 

esquemática, as autoras apresentaram um quadro com as dimensões e os seus temas 

recorrentes. 
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QUADRO 3 

Dimensões do sentido do trabalho 

TEMAS RECORRENTES    
DIMENSÕES 

 
Um trabalho tem sentido 
se... 

Um trabalho não tem sentido se... 

Quem exerce o trabalho sente 
prazer, gosta do que faz. 

É enfadonho. 

É um desafio a ser superado. Quem exerce não tem 
responsabilidade sobre seu próprio 
trabalho. 

 
 
 
Satisfação 
Pessoal 

A pessoa percebe sua 
contribuição como única e 
criativa. 

Quem o exerce não contribui na sua 
criação e concepção. 

Remunera financeiramente 
quem trabalha. 

      

Permite que algum dia o 
indivíduo alcance uma 
qualidade de vida melhor. 

    

 
 
 
 
Independência e 
sobrevivência Dá a sensação de 

independência financeira e 
psicológica. 

      

Não explora o potencial de quem o 
exerce. 

Crescimento e 
aprendizagem 

Crescimento profissional / 
aprendizagem. 

Não há crescimento de quem o 
exerce. 

Fornece identidade a quem 
exerce. 
A empresa onde a pessoa 
trabalha é reconhecida. 

D
IM

E
N

SÃ
O

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

 

 
 
 
 
Identidade É símbolo de status. 

Há o ócio, se não há trabalho. 

Quem exerce percebe o 
processo do início ao fim. 

 
Utilidade 

Tem utilidade para a 
organização. 

Ninguém dá importância.  
Inútil para a organização. 

A pessoa tem oportunidade de 
relacionar-se com outros. 

D
IM

E
N

SÃ
O

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

 
 
Relacionamento Alguém da organização dá o 

reconhecimento. 

Inserção social Permite inserção social. 

Contribui para a sociedade. 

D
IM

E
N

SÃ
O

 
SO

C
IA

L
 

Contribuição 
social 

É considerado ético e 
moralmente aceitável. 

  

Fonte: MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2007, p. 10. 

 

Conforme já apontado por outros estudiosos, os dados desta pesquisa de Morin; 

Tonelli e Pliopas (2007) indicam que valores como variedade na natureza das tarefas, 
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aprendizagem, autonomia, reconhecimento, bem como a função de garantir a sobrevivência e 

segurança são fundamentais para que o trabalho tenha sentido. 

 

 

2.5 Centralidade do trabalho 

 

 

England e Misumi (1986) 28, citados por Borges e Tamayo (2001), realizaram o 

primeiro estudo consagrado, conceituando a centralidade. Foi, contudo, a partir de 1987, que 

este conceito se popularizou, após os estudos da equipe MOW (1987). 

Em seu conceito, MOW (1987) a crença geral sobre o valor do trabalho na vida de 

uma pessoa, dividindo-a dividida em dois componentes: 

 

1. Componente valorativo: Identificação com o trabalho; resultado de um processo de 

consistência cognitiva baseado na comparação entre o trabalho como atividade e a percepção 

de si mesmo; e envolvimento ou comprometimento com o trabalho, indicando o grau em que 

o trabalho é considerado pelo indivíduo como parte de sua própria vida. 

2. Componente comportamental: Corresponde ao grau de importância que o indivíduo 

atribui ao trabalho em relação às demais esferas da vida como família, lazer, religião e 

comunidade. 

 

A faceta centralidade do trabalho, além de ser considerada por muitos estudos, é 

tratada de forma bastante consensual (BORGES, 1997).  

Corroborando com essa idéia, Soares (1992), após realizar todo seu estudo 

baseado no modelo de MOW (1987), conclui que o único domínio (referindo-se à 

centralidade do trabalho, normas societais e resultados e objetivos valorizados) que 

permaneceu muito similar ao proposto foi a centralidade do trabalho, refutando a inter-relação 

dos resultados e objetivos valorizados e eliminando o domínio normas societais. 

Em seu trabalho, Soares (1992) identificou as várias relações que a centralidade 

do trabalho gera. Segundo a autora, quanto mais central for o trabalho na vida dos indivíduos, 

mais esses tendem a valorizar suas características intrínsecas e menos as condições 

extrínsecas, podendo tender a valorizar menos a religião e família. Ela prossegue, 

                                                 
28 ENGLAND, G. W.; MISUMI, J. Work centrality in Japan and United States. Journal of Cross Cultural 
Psychology, v. 17, n.4, p. 399-416, 1986. 
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apresentando a relação inversa que a centralidade do trabalho possui diante das funções 

econômicas e de contato social e pressupõe que quanto maior a centralidade do trabalho, mais 

o indivíduo espera obter a auto-realização por meio dessa atividade e desenvolver um trabalho 

que ele realmente goste. 

Um estudo empírico realizado por Paullay et al. (1994) 29, apud Uçanok (2009) 

esclareceu a distinção entre centralidade do trabalho e o envolvimento com o emprego, além 

de demonstrar que estes dois conceitos realmente pareciam ter duas distintas construções. 

Neste estudo, o envolvimento com o trabalho é definido como o grau em que o indivíduo é 

cognitivamente preocupado, engajado e concentrado com seu trabalho atual. E a centralidade 

do trabalho é definida como as crenças que os indivíduos têm quanto ao grau de importância 

que o trabalho desempenha em suas vidas.  

Vários estudos abordaram o tema centralidade do trabalho (GARCIA, 2004; 

MOW, 1987; SNIR; HARPAZ, 2005; SOARES, 1992; UÇANOK, 2009). Nota-se nesses 

estudos, que o trabalho não aparece como a primeira esfera da vida dos indivíduos, vindo 

seguido da família.  

Nos estudos de MOW (1987), os japoneses apresentaram comportamento 

diferenciado, considerando o trabalho como a mais importante esfera de suas vidas. Quando a 

vida humana se resume exclusivamente ao trabalho, contudo, ela freqüentemente converte-se 

em um esforço penoso, alienante, aprisionando os indivíduos de um modo unilateral. Se, por 

um lado, necessitamos do trabalho humano e reconhecemos seu potencial emancipador, 

devemos também recusar o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social (ANTUNES, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 I. M. Paullay, I. M.; Alliger, G. M.; Stone-Romero, E. F. Construct validation of two instruments designed to 
measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79, 1994, pp. 224–228. 
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QUADRO 4 

Pesquisas sobre sentidos do trabalho 

PRINCIPAIS 
AUTORES 

PRINCIPAIS CONCEITOS 

O trabalho acrescenta valor a alguma coisa - Padrão A. 

O trabalho é central na vida das pessoas - Padrão B. 

O trabalho é uma atividade que beneficia os outros - Padrão C. 

O trabalho não é agradável - Padrão D. 

O trabalho é exigente física e mentalmente. 

 

 

MOW (1987) 

O trabalho é uma atividade regular remunerada - Padrão F. 

O trabalho apresenta variedades; é desafiador. 

O trabalho traz aprendizagem contínua. 

O trabalho permite autonomia e decisão.  

O trabalho é reconhecido. 

O trabalho traz contribuição social. 

 

 

Emery (1964, 1976) 

Trist (1978) 

Jacques30 (1978) 

O trabalho pode ser usado como uma defesa contra a angústia. 

O trabalho é eficiente e produz um resultado útil. 

Há prazer na realização da tarefa. 

O trabalho permite autonomia. 

O trabalho é fonte de relações humanas satisfatórias. 

O trabalho mantém as pessoas ocupadas. 

 

 

 

Morin (1996, 1997, 2002) 

O trabalho é moralmente aceitável. 

Fonte: MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2007, p. 5. 
 

No QUADRO 4, pode-se observar, de forma esquemática, os três diferentes 

estudos mostrando o que o trabalho pode significar. Esses três modelos têm vários pontos em 

comum. Por exemplo, recomendam uma organização do trabalho que ofereça aos 

trabalhadores a possibilidade de realizar algo que tenha sentido, de praticar e de desenvolver 

suas competências, de exercer e apresentar suas idéias e de ter um acompanhamento dos seus 

desempenhos para se ajustar. Além disso, percebe-se a importância de os trabalhadores 

desenvolverem o sentimento de vinculação e de que possam trabalhar em condições 

apropriadas (MORIN, 2001). 

                                                 
30 JACQUES, Maria das Graças. “Doença dos nervos”: uma expressão da relação entre saúde/doença mental in 
JACQUES, Maria das Graças e CODO, Wanderley (org.) Saúde Mental e trabalho: leituras, Petrópolis, Rio de 
Janeiro, Vozes, 2002. 
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Apesar dessas variáveis em comum, abordadas no referencial teórico, pode-se 

constatar que não há conformidade com relação aos fatores que permitem atribuir significado 

a um trabalho. Acredita-se que um dos motivos pelo qual isso aconteça seja devido à 

subjetividade dos sentidos dada ao trabalho em determinados momentos. 

 

 

2.6 Docência no Ensino Superior 

 

 

Com o processo de globalização, o perfil da docência universitária está sofrendo 

alterações. O professor do ensino superior é um cidadão competente e competitivo; inserido 

na sociedade e no mercado de trabalho; com maior nível de escolarização e de melhor 

qualidade; utilizando tecnologias de informação na sua docência; produzindo seu trabalho, 

não mais de forma isolada, mas em redes acadêmicas nacionais e internacionais; dominando o 

conhecimento contemporâneo e manejando-o para a resolução de problemas, etc. Isto se dá, 

pois o contexto atual pede um docente que domine o trato da matéria do ensino, integre ao 

contexto curricular histórico-social, utilize formas de ensinar variadas, domine a linguagem 

corporal/gestual e busque a participação do aluno, conforme Cunha (1993) 31, apud Morosoni 

(2000). 

Segundo Rowe e Bastos (2009) o docente do ensino superior caracteriza-se pela 

diversidade, pela pluralidade de opções, caminhos, alternativas, interesses e tensões. Para os 

autores, esse professor 

 

[...] trabalha em diferentes tipos de instituições, desenvolve nelas atividades que se 
qualificam de diferentes formas, enfrenta tensões das mais variadas, seja com os 
pares da mesma ou de diferentes áreas, é um profissional não necessariamente 
somente da instituição do ensino superior (IES) e mostra diferentes relações com o 
conhecimento, seja para produzi-lo ou para disseminá-lo. (ROWE; BASTOS, 2009, 
p. 2). 

 

Essa categoria tem vivenciado mudanças como o aumento das exigências no que 

se refere a realizar pesquisa e aumentar sua produção científica; à tendência no sentido de se 

contratar temporários; à redução da estabilidade e à coesão do corpo acadêmico e ao uso de 

                                                 
31 CUNHA, Maria Isabel. O bom professor e sua prática. Campinas, 1993. 



 41 

novas tecnologias de informação no processo educativo, conforme Miller, (1991) 32, apud 

Paiva e Melo (2009). Além disso, um crescimento vertiginoso na quantidade de docentes do 

ensino superior nos últimos anos, causado principalmente pelo crescimento do número de 

Instituições de Ensino Superior (IES), em especial no âmbito privado, conforme dados do 

INEP até 2007.  

Este crescimento da educação, principalmente no segmento privado, trouxe novas 

relações e condições de trabalho para o docente do ensino superior, sendo que estas relações 

de trabalho embutidas neste novo cenário desafiam a investigação sobre os seus possíveis 

impactos (ROWE; BASTOS, 2009), como no caso deste estudo, no significado e na 

organização do trabalho. 

A organização do trabalho é um conceito econômico, que se refere à divisão do 

trabalho na escola. Pode ser considerada como a forma segundo a qual o trabalho do professor 

e demais trabalhadores é organizado na instituição escolar, visando atingir os objetivos da 

escola ou do sistema. Refere-se à forma como as atividades estão discriminadas, como os 

tempos estão divididos, à distribuição das tarefas e das competências, às relações de 

hierarquia que refletem relações de poder, entre outras características inerentes à forma como 

o trabalho é organizado. (OLIVEIRA et al., 2004) 

No Brasil, as determinações da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 atingem 

diretamente os professores universitários. Entre outras colocações, a Lei diz respeito à titulação 

acadêmica e à dedicação do seu quadro docente, exigindo um terço do corpo docente, pelo 

menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e um terço do corpo docente em 

regime de tempo integral:  

 

[...] entende-se por regime de trabalho em tempo integral aquele com obrigação de 
prestar quarenta horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nele reservado o 
tempo de pelo menos vinte horas semanais, destinado a estudos, pesquisa, trabalhos 
de extensão, planejamento e avaliação. (BRASIL, 1996)33  

 

Com relação ao regime de trabalho, o censo de 2008 do INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aponta um predomínio de funções 

docentes em regime de hora-aula (40,5%). Ao se analisar as IES por organização acadêmica, 

observa-se entre as Faculdades uma presença ainda maior de funções docentes com esse 

                                                 
32 MILLER, H. Academics and their Labour Process. In: SMITH, C.; KNIGHTS, D.; WILLMOTT, H. (Eds). 
White-Collar Work. London: Macmillan Ltd, 1991. 
33 Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Disponível em: <http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/ 
1997/2207.htm>. Acesso em: 02 Jun. 2010. 
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regime laboral (63,2%). As Universidades apresentam a menor proporção de funções docentes 

com regime de hora-aula (21,9%) e a maior proporção de professores em tempo integral 

(57,9%). 

Para Lacombe (2005), é claro que há variações quanto às condições de trabalho e 

às exigências feitas ao docente em cada tipo de vínculo para cada instituição específica. Pode-

se dizer que há, em geral, dois tipos diferentes de vínculo – os professores contratados em 

tempo integral (ou dedicação exclusiva) e os de tempo parcial (ou dedicação parcial). Dessa 

forma, a autora enumera diferentes características para os professores contratados em cada 

regime de trabalho: 

 

1. Tempo integral: 

• Têm uma carga horária pré-determinada a cumprir; 

• Têm preferência na escolha das disciplinas e horários de aula;  

• Têm direito a assumir cargos administrativos e/ou de coordenação;  

• Precisam estar disponíveis para a escola por um pré-determinado número de 

horas semanais e são fortemente estimulados a participar de atividades de 

pesquisa; 

• Adquirem um grau elevado de estabilidade em relação ao emprego;  

• Não podem, em geral, lecionar em outras instituições; 

• Recebem apoio financeiro para participação em eventos científicos e cursos 

adicionais que julguem necessários à atualização ou aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

2. Tempo parcial:  

• Têm menos exigências a cumprir em termos de carga horária, pesquisa e 

disponibilidade; mas, por outro lado, também podem ser diferenciados no 

tocante ao apoio recebido, tanto financeiro (recebem menos apoio) como na 

estabilidade do vínculo contratual; 

• Encontram-se os professores que se dedicam apenas à docência e lecionam em 

diversas instituições; 

• Encontram-se os professores que exercem outras atividades profissionais 

paralelas, como a consultoria, ou mesmo têm um emprego em outra 

organização; 
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• Esse tipo de docente, em geral, não se dedica à atividade de pesquisa científica 

de forma sistemática de acordo com Nicolini (2001)34, apud Lacombe (2005), 

e, portanto, não participa de congressos ou faz publicações em periódicos 

científicos.  

 

De acordo com Roggero (2007), outro fenômeno vem se manifestando nos 

últimos anos e afetando diretamente a organização do trabalho do docente do ensino superior: 

o excesso de vagas na educação superior não foi acompanhado do mesmo movimento de 

abandono dos alunos do ensino médio. Várias IES começaram a sofrer com a sobra de vagas 

em vários cursos e com a queda dos níveis de lucratividade nos anos 1990. Ainda de acordo 

com Roggero (2007), a busca pela sobrevivência no mercado e a busca pelos alunos parece 

colocar os critérios de qualidade da formação, oferecida aos estudantes, em níveis mais baixos 

que o desejável para esse tipo de prestação de serviço, na escala dos valores institucionais.  

Dessa forma, o autor coloca as contradições multifacetadas em que se vê a 

organização do trabalho docente:  

 

• Os planos de carreira, antes existentes, e até mesmo a CLT e as convenções 
coletivas negociadas junto aos sindicatos da categoria não têm sido mais 
respeitados; 
• Grande parte dos docentes com maior grau de titulação é demitida com a 
justificativa de representar custos insustentáveis, ou é submetida a quedas 
substanciais de salário, ainda que não raro as atividades sob sua responsabilidade 
continuem as mesmas, quando não aumentam; 
• Uma vez demitidos, muitos docentes passaram a tentar omitir sua titulação (o 
que não é possível depois do advento do Currículo Lattes) e aceitar salários bem 
mais baixos para manter a empregabilidade; 
• Com os critérios e indicadores de avaliação de cursos e institucional 
estabelecidos pelo MEC, as instituições cobram a “produção acadêmica” dos 
docentes, em especial dos mais titulados, responsabilizados por sua pontuação; 
• Os docentes mais titulados que permanecem nas instituições têm seus 
currículos aproveitados para vários cursos e disciplinas, a fim de garantir pontuação 
nas avaliações, ainda que nem sempre tenham as referidas disciplinas efetivamente 
sob sua responsabilidade; 
• Várias IES têm submetido seus docentes titulados – e, por isso, teoricamente 
mais caros, embora nem sempre isso seja real – a jornadas de trabalho extenuantes: 
contratados por 40 horas devem lecionar 20 horas e dedicar as outras 20 à pesquisa, 
à orientação de trabalhos e à participação em comissões as mais diversas para 
produzir relatórios; 
• Muitos docentes sentem-se acuados e já não conseguem gozar férias para dar 
conta da produção exigida. (ROGGERO, 2007, p. 34). 

 

                                                 
34 Nicolini, A. (2001) Qual será o futuro da fábrica de administradores? In: Anais da 25 Enanpad, Campinas: 
Anpad. 
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Segundo Roggero (2007), todas essas as mudanças ocorridas no ensino superior 

implicam a sobrecarga de trabalho para os professores. Conseqüentemente, o ambiente e a 

pressão sobre determinadas tarefas relacionadas aos professores têm alterado as experiências 

de trabalho e seus significados de acordo com Miller (1991) 35, apud Paiva e Melo (2009).  

A flexibilidade nos regimes de trabalho dos professores do ensino superior tem 

sido apontada como um dos fatores de desprofissionalização docente (PASSOS, 2007). A 

principal critica é feita ao regime horista que, muitas vezes, não permite ao professor 

participar da produção acadêmica e nem do desenvolvimento de pesquisa.  

Assim, após a apresentação da revisão da literatura relacionada a esse estudo, 

parte-se para a explanação do método de pesquisa e análise dos dados a serem utilizados.  

                                                 
35 MILLER, H. Academics and their Labour Process. In: SMITH, C.; KNIGHTS, D.; WILLMOTT, H. (Eds). 
White-Collar Work. London: Macmillan Ltd, 1991. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Estratégia da pesquisa 

 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com professores de instituições de nível 

superior em Belo Horizonte, com atuação em diferentes regimes de trabalho, sobre o 

significado de seu trabalho. 

A pesquisa caracteriza-se, assim, como de natureza descritiva, cujo objetivo, de 

acordo com Vergara (2006), é ampliar o campo de conhecimento e não generalizar. A 

premissa básica que sustenta os métodos qualitativos é a de que a reação de uma pessoa frente 

a um estímulo não estruturado indicaria suas percepções básicas em relação ao fenômeno 

(VERGARA, 2006). Melhor dizendo, esse tipo de pesquisa, que utiliza predominantemente 

entrevistas em profundidade e análise de conteúdo ou de discurso, pode fazer com que o 

entrevistado revele seu comportamento naturalmente (BARDIN, 1979), o que sugere ser o 

tipo de pesquisa mais apropriado para o presente estudo. 

 

 

3.2 Instrumento de pesquisa 

 

 

Foram utilizados na presente pesquisa roteiros para realização de entrevistas semi-

estruturadas. O roteiro de entrevista (Apêndice 1) versa sobre os aspectos relacionados à 

organização do trabalho do docente na(s) instituição(s) em que atua, abrangendo os descritos 

abaixo: 

 

1. Descrição das atividades docentes (em esquema de horista e em esquema de 40 horas); 

2. Divisão, conteúdo de tarefas e importância;  

3. Responsabilidades e conhecimentos necessários; 

4. Trabalho em grupo, individual, hierarquia e controles; 

5. Organização do tempo de trabalho, ritmos; 

6. Discussão e encaminhamento do trabalho. 
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O roteiro para entrevista (Apêndice 1) foi constituído de perguntas-tema que 

possibilitassem aos sujeitos discorrer sobre os assuntos em estudo, tendo sido elaborado por 

Morin (2001), em pesquisa sobre o sentido do trabalho para administradores. As questões 

foram formuladas de forma a cobrir os aspectos a seguir: 

 

a) Trabalho e sua centralidade na vida do docente 

• Idéia de trabalho; 

• Motivos para trabalhar; 

• Posição do trabalho na vida cotidiana; 

• Relação do trabalho com as demais esferas da vida. 

 

b) Contexto do trabalho 

• Descrição do trabalho cotidiano;  

• Divisão, conteúdo de tarefas e importância;  

• Responsabilidades e conhecimentos necessários; 

• Trabalho em grupo, individual, hierarquia e controles; 

• Organização do tempo de trabalho, ritmos; 

• Discussão e encaminhamento do trabalho. 

 

c) Significado do trabalho  

• Caracterização de trabalho com significado; 

• Caracterização de trabalho sem significado. 

 

 

3.3 Seleção dos entrevistados 

 

 

A seleção dos entrevistados obedeceu ao critério de acessibilidade e conveniência. 

A condição estabelecida foi o mesmo estar atuando na profissão, no mínimo há dois anos 

como professor em cursos de Administração. Foram entrevistados seis professores de regime 

de trabalho de 40 horas, assim como docentes horistas.  
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3.4 Análise dos dados 

 

 

A análise das entrevistas foi realizada por meio de análise de conteúdo, que 

permite uma leitura e interpretação das respostas obtidas a partir do exame de descrições 

objetivas, sistemáticas e qualitativas das informações, possibilitando uma reestruturação e 

organização das informações, de forma que seja possível interpretá-las, aprofundando a 

compreensão de seus significados. 

Bardin (1979) define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise de informações por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens e indicadores que permitem inferir conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens. 

A maioria dos procedimentos de análise utiliza o processo de categorização. Para 

Bardin (1979), as categorias são classes que reúnem um grupo de elementos selecionados por 

características comuns e sob um título genérico. No presente trabalho, foram pré-definidas as 

seguintes categorias: caracterização (do entrevistado); definição do trabalho; centralidade do 

trabalho; contexto e organização do trabalho e, finalmente, significado do trabalho.  
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4 RESULTADOS 

 

 

A seguir, serão apresentados os casos estudados, aplicando-se as mesmas 

dimensões de análise a todos eles e apresentando uma análise comparativa ao final do 

capítulo.  

 

 

4.1 Entrevistado 1 - Docente que leciona há 25 anos, atuando há dois anos em regime de 

40 horas 

 

 

4.1.1 Caracterização  

 

 

Roberto tem dois filhos, casado, 45 anos, formado em jornalismo e história, 

possui pós-graduação em História do Brasil, mestrado em Sociologia e doutorado em 

Filosofia. É professor celetista com regime de 40 horas em uma instituição e horista em outra 

instituição. Leciona há 25 anos, sendo dez anos na atual instituição em que é celetista. Destes 

dez, oito foram como professor horista e dois anos como celetista com regime de 40 horas. 

 

 

4.1.2 Definição de trabalho 

 

 

Para Roberto, trabalho é basicamente produzir alguma coisa; construir alguma 

coisa a partir do conhecimento adquirido ao longo da vida. Segundo o entrevistado, ele 

trabalha primeiramente por subsistência e depois por satisfação pessoal. Ele descreve o 

trabalho do docente da seguinte forma: “na minha área, ler e escrever é trabalho, eu não 

trabalho numa empresa, eu não sou consultor; eu trabalho na universidade, meu trabalho é 

estudar.” Ele ainda complementa dizendo que o trabalho docente tem que estimular os alunos 

a pensar a pesquisa. Ele afirma: 
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O trabalho... ele é o momento em que eu posso colocar pra fora tudo aquilo que 
aprendi tudo o que eu consegui aliar durante a minha vida e...... é isso; é o momento 
de consolidar os meus conhecimentos, de poder estar também  aprendendo sempre. 
O trabalho não é só a transmissão do conhecimentos no caso do professor, mas é um 
momento em que eu posso estar aprendendo mais, produzindo mais, escrevendo, 
lendo, que são as coisas que eu gosto de fazer. (ROBERTO, entrevistado 1, 2010) 

 

 

4.1.3 Centralidade do trabalho 

 

 

De acordo com Roberto, o trabalho é importante, mas comparado a outras esferas 

da sua vida, a família é a mais importante. Além disso, a religião o influencia bastante, tanto, 

que boa parte de seus estudos são nesta área. Em ordem de importância o entrevistado coloca: 

família, trabalho, religião e lazer e explica dizendo: 

 

A coisa mais importante na minha vida é a minha família. Atualmente, eu consigo 
conciliar o trabalho com a religião que é uma coisa que me afeta muito, boa parte 
das minhas pesquisas são na área de religião. Então, é uma coisa que nos últimos 
anos eu tenho voltado muito, estudado muito e o fato de eu ser 40  horas me permite 
fazer projetos de pesquisa nessa área, que é estar sempre aprofundando, na busca de 
Deus, na busca de cumprir com a minha missão, que eu acho que tem a ver com 
Deus, com as minhas crenças religiosas. E o trabalho é aquilo que me garante uma 
certa renda pra eu poder sustentar a minha família e ter horas de lazer com a minha 
família. Trabalho, religião e família são os três pólos da minha vida, são os três 
pilares da minha vida e eles estão muito integrados. Um depende muito do outro. 
(ROBERTO, entrevistado 1, 2010) 

 

A centralidade do trabalho na vida de Roberto é bastante acentuada, já que mesmo 

tendo muito dinheiro para viver o resto de sua vida, ele continuaria trabalhando. Ele relata que 

reduziria a quantidade de aulas ministradas, pois isso que torna cansativo e repetitivo o 

trabalho do professor. Ele ainda continua, dizendo que não pararia de dar aula, pois sentiria 

muita falta do contato com os jovens e dedicaria mais ao trabalho direcionado ao estudo, 

leitura e escrita, citando o exemplo de seu orientador do doutorado: 

 

Meu orientador de doutorado escreveu agora que ele virou professor titular em 
Madrid, ele dá aula efetivamente em uma turma durante o ano, de outubro a 
dezembro e o resto do ano ele fica lendo e escrevendo, produzindo. Então se eu 
tivesse muito dinheiro eu trabalharia igual a ele, talvez dando um pouco mais de 
aula com duas turmas por semestre e ficaria lendo, escrevendo, e obviamente isso, 
dedicando parte do meu tempo a minha família. (ROBERTO, entrevistado 1, 2010). 

 

Apesar de almejar se desvincular um pouco da sala de aula, o professor Roberto 

não consegue se imaginar parando de trabalhar, ou seja, a sua vida sem trabalho. Isso porque, 
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como dito anteriormente, quando está lendo ou escrevendo ele está trabalhando. E, além 

disso, costuma levar trabalho para as férias, justamente por não conseguir parar de trabalhar, 

mas também por considerar o seu trabalho prazeroso: 

 

Eu tenho uma séria dificuldade em férias. Por exemplo, na hora em que eu entro de 
férias eu fico desorientado, eu não consigo. Eu estou indo agora para Trancoso e eu 
já estou vendo que livros eu vou levar, porque eu vou levar o computador, porque eu 
quero continuar escrevendo; isso pra mim é uma atividade prazerosa. O trabalho 
para mim não é uma coisa assim pesada, me cansa o aspecto burocrático do trabalho, 
mas essa outra parte que o 40 horas me permite, eu não imagino sem trabalhar. 
(ROBERTO, entrevistado 1, 2010) 

 

No que se refere à centralidade no trabalho, Roberto foi claro e objetivo nas 

afirmações. Gosta de trabalhar, se dedica bastante ao trabalho, porém, equilibra o seu tempo 

com a família e religião, duas esferas que, juntamente ao trabalho, são os três pilares de sua 

vida, um sempre dependendo do outro. 

 

 

4.1.4 Contexto e organização do trabalho na transição de regime horista para regime 40 

horas 

 

 

De acordo com Roberto, o trabalho em regime de 40 horas é bem melhor do que o 

de horista, principalmente pela dedicação de horas destinadas à pesquisa. Antes, ele se 

dedicava, em média, 34 horas dentro de sala de aula (é como se refere às horas lecionadas) e 

seis horas a projetos de pesquisa. Com a mudança para professor em regime de 40 horas, ele 

dispõe de 24 horas semanais em sala de aula e as outras 16 horas para outros trabalhos na 

instituição, inclusive os projetos de pesquisa.  

Segundo Roberto, as horas em sala de aula ainda são muitas, pois ele compara 

com professores federais que estão no mesmo regime. Eles dão oito a doze horas no máximo 

de aula por semana e dedicam o resto das horas para pesquisa. Com certo tom de lamentação, 

Roberto afirma que gostaria de se dedicar mais tempo a pesquisa, mas isso ainda não é 

possível: 

 

Então hoje o que aconteceu com o sistema de 40 horas... eu reduzi a quantidade de 
horas em sala de aula, o que ainda é muito. Eu dou 24 horas aula por semana isso é 
uma carga horária grande, e eu tenho só as 16 horas para outras atividades dedicadas 
a novos projetos da instituição e projetos de extensão e pesquisa. (ROBERTO, 
entrevistado 1, 2010). 
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Dentro do contexto do trabalho, Roberto relata algumas diferenças após a sua 

mudança de regime. Segundo ele, passou a ter uma nova responsabilidade, por ter sido 

convidado para uma “espécie de cargo de confiança da instituição”, por meio do qual ele tem 

acesso a dados restritos da instituição e da diretoria, o fez com que seu comprometimento 

perante a universidade, mudasse bastante:  

 

Hoje, eu tenho um compromisso com a instituição muito maior do que eu tinha há 
dois anos atrás... eu vinha aqui dava minhas aulas, fazia minha pesquisa, que era um 
pouquinho de horas por semana, pronto e ia embora pra casa. Hoje, eu chego em 
casa, quando sai uma noticia da universidade no jornal, eu quero saber o que que é, 
se é uma noticia negativa eu trago esse problema pra cá pra discutir na comissão. 
Como a instituição não tem dono, quando você se torna 40 horas, você acaba se 
sentindo parte, como um dos donos da instituição. (ROBERTO, entrevistado 1, 
2010). 

 

Quanto à sua subordinação, ele descreve que antes se reportava somente ao 

coordenador de curso e que agora aumentou o número de chefes, pois participa de atividades 

paralelas promovidas pela instituição. Ele afirma que o trabalho em sala de aula e nas 

pesquisas continua individualizado, porém, surgiram trabalhos em grupo como comissões 

para discutir certos assuntos da universidade e atividades multidisciplinares. A sua autonomia 

diminuiu, pois antes era mais livre em suas tarefas como professor em sala de aula. Agora, 

pelo fato do compromisso maior com a instituição se sente mais reprimido e cobrado nas suas 

atividades dentro e fora de sala de aula. Ele diz: 

 

Eu era muito mais autônomo. Antes, eu vinha aqui dava minhas aulas e me 
reportava, cumpria minhas obrigações como professor junto aos coordenadores. Eu 
acho que eu era mais autônomo antes. Hoje, há uma cobrança muito maior em cima 
do meu trabalho fora de sala de aula. Dentro de sala de aula você está aqui e não tem 
que dar satisfação a ninguém a não ser ao seu aluno. Entregar os planos, as coisas da 
escola, as notas, freqüências dentro dos prazos estabelecidos... se você cumprir suas 
funções, você estava livre. Hoje não, hoje se eu sou chamado para uma reunião eu 
tenho que estar disponível. Minha autonomia diminuiu com o regime 40 horas. 
(ROBERTO, entrevistado 1, 2010). 

 

Para Roberto, a organização do seu tempo de trabalho não mudou após a alteração 

do regime de horista para 40 horas. Ele afirma que sempre foi muito organizado e metódico, 

até mesmo pela necessidade, pois pela quantidade de trabalho que tem não conseguiria ser 

eficaz. Para ele, não mudou praticamente nada, tendo agora mais reuniões e mais encontros 

com horas marcadas na própria instituição. Ele dedica seu tempo de estudo, no período da 

tarde, dando aula em alguns turnos da manhã e da noite. O entrevistado exemplifica sua 

organização ao dizer: “se eu tenho que aplicar prova na segunda feira, eu saio daqui... eu já 
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tenho tudo programado. Na terça-feira, vou corrigir as provas, lançar as notas, eu sou muito 

metódico com isso. Com a quantidade de trabalho que eu tenho, se eu não for metódico eu me 

perco.” 

De maneira geral, o entrevistado relatou algumas mudanças no seu 

comportamento e no modo de ver o seu trabalho. Após comentar o contexto do seu trabalho, 

antes de depois da mudança, a entrevista voltou-se para as perguntas direcionadas ao 

significado do trabalho. 

 

 

4.1.5 Significado do trabalho 

 

 

Tendo em vista todas as repostas anteriores dadas pelo entrevistado, partiu-se 

diretamente para o tema da pesquisa. Ao ser perguntado sobre o que é um trabalho que tem 

significado, Roberto não poupou palavras, nem exemplos para afirmar que é atingir o aluno 

com novas informações e estimulá-lo a pensar. Ele continua, dizendo que é bastante 

satisfatório quando encontra alunos que gostam do que lêem e se aprofundam no assunto. 

 

Tendo noção de que, num total de 400 alunos em média por semestre, o número 

de alunos atingidos é baixo, o entrevistado confessa que lhe causa imensa frustração não 

conseguir alcançar um número satisfatório. Ele coloca que um dos principais motivos é a 

disciplina que ministra: 

 

Uma coisa que é complicada na área da Administração, é que como minha área é 
Filosofia e Sociologia, essas matérias são pouco valorizadas pelos alunos dessa área. 
Esses alunos são da área de gestão, mais prática. Eles têm um uma visão mais 
instrumentalista de mundo, que pega aquilo ali que está aprendendo e vai aplicar no 
mercado. Minhas áreas de Sociologia e Filosofia são mais de reflexão, que não é o 
perfil da maioria dos nossos alunos. No Negócios Internacionais você consegue ter 
um aluno, assim, um pouco diferente. Eu tenho uma frustração grande do trabalho 
que eu desenvolvo... muito... acho pela matéria que eu desenvolvo, a maioria dos 
meus alunos; uma turma de 50 eu pego 3 ou 4 que gostam da matéria e que lêem. 
(ROBERTO, entrevistado 1, 2010). 

 

De acordo com Roberto, o trabalho docente tem significado quando o professor 

acompanha o aluno, faz e vê ele discutir e debater temas relevantes ao estudo. O entrevistado 

comenta que só conseguiu esse desenvolvimento com os seus orientandos. Numa sala de 50 

alunos, isso é inviável: 
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Em sala de aula, você levanta idéias, sugestões, bibliografias você faz o aluno pensar 
um pouco; não é o ideal realmente. O ideal é você trabalhar com turmas de 10 a 15 
alunos; poucas turmas por semestre, o que te permitiria crescer pessoalmente. O 
aluno tem que te estimular, porque o trabalho tem que te estimular também. 
(ROBERTO, entrevistado 1, 2010). 

 

Em relação ao problema do resultado do seu trabalho como professor, o 

entrevistado afirma que a instituição em que trabalha não possui uma cultura de pesquisa, de 

filosofar, de aprofundamento e de buscar a essência; assim, ele se frustra com o significado 

central do seu trabalho. Ele comenta que já pensou várias vezes em fazer concurso para 

trabalhar numa universidade federal, que é o seu “estilo” de trabalho, porém, há um ponto 

que, para ele, é mais importante nesse momento: a remuneração: 

 

Eu já pensei varias vezes em deixar aqui e fazer um concurso para federal, que o 
estilo da federal é o meu estilo. Mas o salário da federal é tão baixo que não valeria a 
pena. Trabalhar o dobro e ganhar a metade. Eu tento conciliar o tempo do trabalho 
com a questão do prazer. Essa instituição está me dando isso agora. (ROBERTO, 
entrevistado 1, 2010). 

 

Perguntado se encontra mais significado no seu trabalho agora do que antes, ele 

responde: 

 

Com certeza. Hoje eu sou muito mais feliz trabalhando do que dois anos atrás. Em 
sala de aula, como eu estou com menos aula, eu acho que eu consigo dar aulas 
melhores, do que quando eu dava 40 a 45 aulas por semana. Eu chegava, dava aula, 
‘babababa’, e não tinha tempo de ler um texto de um aluno, comentar com aluno. 
Hoje, como você tem mais tempo, o aluno escreve, você pode ler – não de todos –, 
mas daqueles que são interessados, que vêm atrás de você; você pode dar um 
atenção especial. (ROBERTO, entrevistado 1, 2010). 

 

Segundo Roberto, o regime de 40 horas lhe proporciona melhor eficiência no seu 

trabalho. É extremante prazeroso para ele os seus momentos de estudo, pesquisa e escrita 

proporcionado por esse regime de trabalho.  

Quanto às horas em sala de aula, o próprio entrevistado se pergunta quando era 

horista se tinha prazer no seu trabalho. Ele responde que sempre teve prazer em dar aula e dos 

contatos com os alunos, mas, segundo ele, “o trabalho hoje é mais significativo no sentido de 

ver frutos desse trabalho”.  

Roberto admite que realiza muitos trabalhos sem significado e os que são 

relacionados à parte burocrática da docência, na sua opinião, são os que cansam mais do que 
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dar aula. Dessa forma, podemos concluir que no regime horista o seu trabalho era muito mais 

cansativo, pois a burocracia, a que se refere abaixo, era maior: 

 

Eu estou extremamente cansado nesse final de semestre, mas não é por causa dos 
meus alunos. Dar aula é tranqüilo; mas é prova, são três provas por semestre; tem 
que corrigir as provas, aí o aluno vem, o aluno tá com problema de freqüência, aí 
você gasta uma energia danada com coisas que não tem significado. Mas, você 
consegue significado em algumas. Talvez, não é em muitas coisas, mas acho que 
todo trabalho é assim, não é só o trabalho docente. (ROBERTO, entrevistado 1, 
2010).  

 
No que se refere ao que contribui para o significado no trabalho, Roberto 

considera o apoio da instituição, o interesse das pessoas com as quais ele trabalha, 

principalmente dos alunos, e o apoio da família fundamentais. 

 

 

4.2 Entrevistada 2 - Docente há mais de dez anos e que passou a atuar recentemente no 

regime de 40 horas; realizando doutorado, de forma concomitante  

 

 

4.2.1 Caracterização 

 

 

Raquel tem 35 anos, é solteira e tem um filho de sete anos. Graduada e mestre em 

História, está cursando o doutorado também em História. Leciona há mais de 10 anos, sendo 

que na mesma instituição. Foram nove anos contratada como horista e há um ano é celetista 

em regime de 40 horas. No momento, não exerce outra profissão, apesar de ter que dedicar 

algumas horas ao seu doutorado em uma universidade federal. 

 

 

4.2.2 Definição de trabalho 

 

 

De acordo com Raquel, o trabalho é uma necessidade básica do ser humano, pois 

não existe uma cultura humana ou uma sociedade humana sem a questão do trabalho. Ela 

completa, dizendo que o trabalho é uma atividade que ao mesmo tempo dá seu sustento e, 

também, prazer, apesar de, em alguns momentos, senti-lo como uma obrigação.  
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Observou-se que durante toda entrevista, Raquel se referiu ao trabalho por três vezes como 

uma obrigação:  

 

[...] mas tem determinados momentos que você está naquele lugar por obrigação. E 
esse lado do prazer fica de lado mesmo. 
 
É aquela coisa, eu tenho que trabalhar não tem como, tem que arrumar alguém pra 
ficar com meu filho, pra eu poder sair, pra eu poder ir trabalhar. Porque é a minha 
obrigação. Não tem como eu ficar o dia inteiro em casa e desse campo do trabalho 
eu tenho uma obrigação. 
 
[...] mas você tem, você tem que cumprir aquilo é a sua obrigação, e cumprir aquilo 
da melhor forma possível. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Quando questionada por que trabalha, a entrevistada enfatizou a questão 

financeira do trabalho e disse: 

 

Eu trabalho pra me sustentar; eu acho que essa questão é fundamental. Pra me 
sustentar, conseguir um ganho; e tem o lado também que eu gosto de trabalho. Só 
que o primeiro lado, é o reino da necessidade mesmo. Eu trabalho por uma questão 
de necessidade. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

 

4.2.3 Centralidade do trabalho 

 

 

Com relação à centralidade do trabalho, na vida de Raquel, o trabalho só vem 

depois da família. Nesse momento da vida da entrevistada, ela coloca que o lazer também é 

muito importante, porque senão ela não agüenta, comentando que tenta balancear o trabalho e 

o lazer.  

Ela relembra que trabalha 40 horas numa instituição, tem um filho de sete anos e 

está cursando o doutorado. Raquel ordena as atividades da sua vida, sendo o mais importante 

a família, o trabalho e depois o lazer. Ela não relaciona a religião em sua resposta, apesar de 

ter sido perguntada a respeito. 

A entrevistada comenta ficar dividida entre a dedicação à família, resumida ao seu 

filho, e o trabalho. 

 

Eu tento equilibrar, embora às vezes seja muito difícil. É o que eu estava falando, 
porque tem hora que você chega dentro de sala de aula e você não queria estar ali. É 
uma questão fundamental. Em vários outros momentos eu gostaria de estar aqui. Por 
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exemplo, seu filho está doente, ficou em casa. Então, tem hora que eu coloco a 
família em primeiro lugar, isso é um problema. É aquela coisa: eu tenho que 
trabalhar não tem como, tem que arrumar alguém pra ficar com meu filho, pra eu 
poder sair, pra eu poder ir trabalhar. E isso é muito importante e tem hora, que ao 
mesmo tempo, é muito cruel, porque tem hora que você fica dividida mesmo, mas é 
o universo do trabalho. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Raquel acredita que se tivesse bastante dinheiro para viver o resto da sua vida sem 

trabalhar, nesse momento, ela pararia de dar aula e concentraria esforços no doutorado. 

Podendo ter a escolha do que fazer. Desse modo, uma vez que a questão da necessidade não 

pesasse na decisão, ela deixou a entender que dar aula não é, para ela, o que mais lhe dá 

prazer, ao comentar: 

 

[...] agora que eu estou fazendo doutorado, se eu ganhasse muito dinheiro eu ia dá 
uma parada nas aulas; ia parar com isso agora; ia me dedicar ao doutorado, pra de 
repente voltar. Mas voltar com uma carga horária mais light. Já que eu não ia 
precisar do dinheiro diretamente, então, eu poderia fazer aquilo que me desse mais 
prazer no meu trabalho. Eu poderia ter essa escolha, que é algo que quando você está 
precisando do trabalho por uma questão de necessidade você não tem esse tipo de 
escolha. Você tem que trabalhar e pronto. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Apesar dos depoimentos de Raquel ela coloca que, se parasse de trabalhar, sentiria 

mais falta da relação com o aluno, da relação ensino-aprendizagem, pois foi por meio desse 

convívio que ela pôde perceber o seu desenvolvimento como professora. Ela comenta que a 

professora que entrou há 10 anos atrás não é a mesma de agora, pois passou por um processo 

de aprendizado ao longo do tempo. Raquel reconhece este fato e diz ter sido ele fundamental 

para ela. 

 

 

4.2.4 Contexto e organização do trabalho na transição de regime horista para regime 40 

horas 

 

 

Raquel trabalha hoje em uma instituição sedo celetista no regime 40 horas. Porém, 

essa mudança se fez há um ano. Antes, ela era celetista, contudo, a contratação era por horas 

e, segundo a entrevistada, a grande diferença se fez no sentimento de segurança. Pois, a 

insegurança trazida pelas incertezas de aula a serem lecionadas no próximo semestre, 

significava também a instabilidade financeira, que, como visto anteriormente, é fundamental 

para a entrevistada. Ela cita qual era o sentimento de ser professor horista: 
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[...] mas sempre ficava naquela questão: semestre que vem como vai ser? Agora eu 
tenho mais segurança em relação à própria questão da empregabilidade. Eu 
costumava dizer que professor é de seis em seis meses. Você toma um susto de seis 
em seis meses, quando você dá aula em ensino superior. Sendo horista, você tem 
aquele susto: e agora como vai ser? Nunca sabe. Agora com as 40 horas eu tenho 
mais segurança e tranqüilidade, mesmo sabendo que não é uma segurança absoluta, 
mesmo sabendo que as coisas podem mudar. Mas essa questão da segurança é 
fundamental, até pra eu ter mais tranqüilidade pra trabalhar. (RAQUEL, entrevistada 
2, 2010). 

 

A entrevistada deixa claro que o seu comportamento mudou após a transição para 

o regime 40 horas. No que se refere à responsabilidade, ela comenta ter ido mais à instituição 

e ficar efetivamente as 40 horas, tanto dentro de sala de aula como estudando para os projetos 

de pesquisa, trabalho que ela sempre gostou de realizar. Observa-se uma relação mais 

próxima com a instituição, trazendo conseqüências positivas para a realização do seu próprio 

trabalho: 

 

[...] eu acho que essa questão do regime 40 horas faz com que a gente tenha uma 
dedicação maior com a própria instituição. Que a gente vista a camisa mais, se 
dedique mais. Porque, a impressão que a gente tem é que estão apostando na gente. 
Isso pra mim é algo fundamental. Depois que eu entrei com regime 40 horas, ao 
mesmo tempo que instituição demonstra um comprometimento maior com a gente a 
gente também acaba retornando isso dessa forma. Então, o meu comprometimento 
hoje com a instituição é maior do que antes. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

De acordo com Raquel, outras mudanças ocorreram relacionadas ao contexto do 

seu trabalho. Ao analisar a questão da hierarquia, ela detecta que antes se reportava somente 

aos coordenadores de curso, e agora, além dos coordenadores, ela possui um contato direto 

com a diretoria devido às novas atividades realizadas e que são tratadas com eles. Apesar 

disso, ela não sentiu diferença na sua autonomia, afirmando que, em sala de aula, continua da 

mesma forma e os seus projetos de pesquisa são desenvolvidos com o mesmo apoio. 

Quanto à coletividade ou individualidade do seu trabalho, ela comenta ter mudado 

do menos coletivo para o mais coletivo. Segundo ela, hoje ela possui mais contatos fora do 

seu núcleo de curso e disciplina. Há mais discussões com a diretoria sobre questões da 

universidade. O trabalho realizado na pesquisa não sofreu alteração.  

A entrevistada descreve a sua organização de tempo do trabalho e o que se 

percebe é uma grande dedicação à instituição na qual ela trabalha, além da satisfação oriunda 

pela flexibilidade do seu horário, detalhe que, na época do regime horista, não era conduzido 

da mesma maneira: 
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Eu me dedico muito mais à universidade agora e a questão do tempo eu 
praticamente estou aqui de segunda a quinta de manhã e aí eu fico aqui até 12:00hs. 
Depois de alguns dias eu retorno às 17 horas e fico até 22hs e tanto da noite. Mas aí 
tem dias na terça-feira que eu venho de manhã, mas não venho à noite, porque eu 
não tenho aula à noite. Em termos de organização do tempo, é interessante porque 
você tem flexibilidade. Igual eu falei, eu busco ficar as 40 horas, mas existe uma 
flexibilidade. Exceto as horas que eu tenho que estar aqui pra dar a aula, é que eu 
não tenho essa flexibilidade. Mas nas outras horas, eu tenho essa flexibilidade, eu 
mesmo posso fazer o meu horário, de acordo com a pesquisa, de acordo com a 
extensão. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Pelas afirmações da Raquel, podemos notar uma satisfação maior no seu trabalho 

no regime de 40 horas, conseqüência obtida pela segurança no trabalho, pela remuneração, 

por sua dedicação maior à pesquisa, pela coletividade maior do seu trabalho e pela 

flexibilidade do seu horário.  

 

 

4.2.5 Significado do trabalho 

 

 

Ao ser perguntada sobre o que é um trabalho que possui significado, a 

entrevistada desenrolou sua resposta em quatro pilares, apontando que é um trabalho que 

desenvolve o intelectual do aluno, que proporciona uma relação professor-aluno dentro de 

sala de aula, que contribui para formar a existência do outro como ser humano e, por fim, que 

é um trabalho que tem algo a ensinar. Para ela o resultado de tudo isso se faz quando:  

 

[...] ver o momento que determinados alunos pararam e pensaram naquilo que está 
sendo dado em sala de aula. O interesse de determinados alunos...que são momentos 
que não tem preço. Na hora que você vê determinados alunos discutindo e 
construindo alguma coisa a partir daquilo que você falou, não é nem tanto porque 
eles aprenderam o conteúdo que eu dei, não; é porque eles foram capazes de pegar 
aquilo que eu ofereci e transformar. Isso é o trabalho docente e me dá satisfação em 
sala de aula. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Porém, ela pondera ao dizer que o resultado de seu trabalho não se verifica em 

relação a todos os alunos. Essa transformação do aluno, que o torna ser pensante, se faz 

também pela motivação do próprio indivíduo. E a conseqüência disso é um trabalho sem 

significado: 

 

Sem significado é quando eu entro em sala de aula e olho aquela turma 
completamente apática e que muitas vezes você não consegue alcançar. Chega uma 
hora que isso dá um desespero, você olha e pensa: o que eu vou fazer? E você vai 
tentado chamar os alunos, e tem hora que isso não acontece. Aí, isso é sem 
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significado pra mim. Mas, em grande parte das vezes, você tem que tentar ir por 
outros caminhos; pra coisa tomar um tipo de significado, você tem sempre que 
prestar atenção no público que está ali sentado. Como você faz pra atingir? Mas tem 
hora que é muito difícil, porque as turmas são muitos diferentes. Não só entre as 
turmas, como entre os alunos. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Esses momentos sem significados, segundo Raquel, acontecem e já aconteceram 

para ela. Uma aula, ou outra, sim; mas ela afirma que um semestre sem significado no seu 

trabalho nunca aconteceu. Até porque, como dito anteriormente, como professora, ela se 

esforça para tornar o seu trabalho significativo. 

Segundo Raquel, a escolha de ser professora teve a influência dos pais, por terem 

sido professores, e por uma escolha própria, por gostar. Mas, em seu depoimento do 

significado do trabalho relacionado à questão pessoal, ela esclarece: 

 

Em termos pessoais eu me sinto realizada na relação de sala de aula, mas tendo essas 
outras questões, que ai o regime 40 horas me possibilita, que é não ficar só em sala 
de aula. Porque se eu ficasse só dentro de sala de aula, eu acho que eu não ficaria 
feliz, não. Eu preciso de ter esses dois lados, eu não seria satisfeita em termos de 
trabalho e profissional se eu ficasse só em sala de aula. Porque eu gosto de trabalhar 
com pesquisa, com extensão, sempre relacionada com ensino, porque eu gosto dele 
também; não só dentro de sala de aula. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

Diante dessa afirmação, torna-se mais compreensível o fato de ela ter citado o 

trabalho como obrigação, principalmente, ao se referir ao esquema de trabalho como horista. 

Ou seja, o seu perfil se coaduna mais com a realização de outras atividades, como as de 

pesquisa, por exemplo, e não somente a atuação em sala de aula. 

De acordo com a entrevistada, os momentos preparatórios contribuem, em muito, 

para o trabalho ter significado. É o estudo que se realiza, é a leitura do que está acontecendo 

no mundo, é ter tempo para buscar o conhecimento e as novas informações. Por isso que ela 

gosta da pesquisa, pois por meio dela, ela consegue tudo isso. 

 

Esse tempo extra-classe é fundamental para você formular a aula e chegar com 
conteúdo. Trabalhar com pesquisa, porque eu gosto me enriquece e vai contribuir 
para quando eu estou dentro de sala de aula também. Me instiga a pensar em outras 
questões, e tangencia nas minhas disciplinas. É uma construção do pensamento, de 
uma reflexão, saber. Eu busco estudar por que eu sei que vai me ajudar a me dar 
prazer no trabalho dentro de sala de aula. (RAQUEL, entrevistada 2, 2010). 

 

No caso de Raquel e de suas declarações, há uma clara diferença no seu 

comportamento diante das mudanças. A segurança no trabalho, a sua realização como 

pesquisadora e a importância da transformação do aluno em um ser pensante tornaram-se 

mais evidentes no trabalho que exerce no regime de 40 horas. 
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4.3 Entrevistado 3 - Jovem docente que leciona há cinco anos em regime de horista, 

conjugando com consultoria e docência em outra escola 

 

 

4.3.1 Caracterização  

 

 

Bernardo tem 32 anos, é casado e não tem filhos. É formado em Comunicação 

Social, Publicidade e Propaganda, especializou em Marketing e fez mestrado em 

Administração. Ele leciona há cinco anos no ensino superior, sendo dois anos e meio na atual 

instituição. Atualmente, ele é contrato pela CLT no regime de horas, sendo 29 horas. Além 

dessa atividade, ele é professor numa escola de segundo grau e tem uma empresa de 

consultoria em Marketing. Bernardo tem um perfil bastante objetivo e direto, o que 

influenciou nas suas respostas. Ele não desenvolveu muito as respostas, apesar do 

entrevistador estimulá-lo com outras perguntas. 

 

 

4.3.2 Definição de trabalho 

 

 

Bernardo define o trabalho em poucas palavras: oficio, uma fonte de renda, uma 

realização profissional, desenvolvimento, carreira e plenitude. Além disso, ele enumera os 

motivos pelo qual ele trabalha ao dizer: “primeiro, porque eu gosto, segundo, porque me 

engrandece, me faz desenvolver e terceiro, como uma fonte de sustento para eu ter bons 

momentos de lazer.” Ele recrimina quem trabalha por dinheiro, principalmente, no caso do 

professor, pois há a questão social envolvida.  

 

 

4.3.3 Centralidade do trabalho 

 

 

Segundo Bernardo, o trabalho é importante para ele como realização profissional 

e não pessoal. Ele trabalha para poder viabilizar o lazer e coloca a família como a esfera mais 
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importante de sua vida. Quando solicitado em ordenar as esferas de sua vida, o entrevistado 

confessa achar isso muito difícil, mas responde, colocando família em primeiro, depois lazer, 

religião e o trabalho por último. Ele justifica da seguinte forma:  

 

Quando eu falo que eu passaria tudo na frente do trabalho, pra mim é tudo mais 
importante. Se eu tivesse uma dificuldade familiar, uma doença, ou algo bom, eu 
tentaria colocar tudo isso à frente do trabalho, obedecendo a regras e normas. O 
professor é prejudicad com isso. O fato da gente ter esse horário noturno preenchido, 
faz diferença. Eu tento compensar isso de outra forma. (BERNARDO, trevistado 3, 
2010). 

 

Apesar do trabalho não ser algo tão importante para o entrevistado, o prazer pelo 

trabalho é o que falaria mais alto, caso ele tivesse bastante dinheiro para viver o resto de sua 

vida sem trabalhar. 

 

Eu trabalharia de qualquer forma. Poderia ser que eu trabalhasse menos e tivesse 
mais momentos de lazer, tivesse mais flexibilidade para viajar que é uma coisa que 
eu gosto de fazer. Mas, ficar sem trabalhar não. Eu não penso nem em 
aposentadoria, eu penso em aposentar e continuar trabalhando em alguma coisa que 
eu dê conta. Eu continuaria dando aula inclusive para o ensino básico que é o que eu 
faço hoje. Não queria perder isso. (BERNARDO, entrevistado 3, 2010). 

 

De acordo com Bernardo, o principal motivo para não parar de trabalhar seria 

porque ele sentiria falta do momento do trabalho e da relação com as pessoas. Ele comenta 

que se divide em diversos papéis: “Bernardo-família, Bernardo-lazer e Bernardo-trabalho”. 

Assim, ele sentiria falta do seu papel no trabalho. 

 

 

4.3.4 Contexto e organização do trabalho no regime horista 

 

 

Como dito anteriormente, Bernardo leciona também numa escola para alunos de 

segundo grau. Assim, ao ser solicitado que descrevesse seu trabalho como professor do ensino 

superior, ele responde, pensando também nesse perfil de alunos e de uma forma objetiva ele 

diz: 

 

Profissão do docente hoje é como um educador-facilitador. Educador porque 
transcende a questão do conteúdo. Eu não tenho clientes, eu tenho alunos. Eu entro 
em sala de aula pra fazer o meu melhor trabalho e pra fazer melhor do que os 
professores que eu já tive. Me inspiro neles e nos professores ruins. Eu dou a aula 
que eu gostaria de ter tido de todos os outros professores. Não consigo agradar a 



 62 

todo mundo; às vezes nem a maioria; mas eu fico com a consciência limpa de que 
cumpri com a obrigação. (BERNARDO, entrevistado 3, 2010). 

 

Para o entrevistado, suas responsabilidades, como professor, é educar, formar, 

proporcionar o crescimento e o desenvolvimento. Foi interessante observar suas respostas 

diretas e sem muito pensar. A idéia e a importância do trabalho para o entrevistado são claras 

para ele, o que pode ser observado pela prontidão com que respondeu às perguntas do roteiro 

de entrevista. 

Lembrando que o entrevistado trabalha no regime de horista, ele comentou que na 

organização da instituição em que trabalha, ele, além de ser subordinado aos coordenadores 

de curso e núcleo, também se reporta ao diretor de ensino e ao diretor geral. Bernardo afirma 

que ele considera que sua autonomia é suficiente para realizar o melhor do seu trabalho. Em 

sala de aula, ele tem autonomia, mas sempre cumprindo com as normas pré-estabelecidas. 

Bernardo possui um perfil comunicativo e interativo o que, dessa forma, contribui 

para sua resposta quando é perguntado sobre a coletividade e a individualidade do seu 

trabalho. Ele afirma: “Eu considero ele [o trabalho] muito coletivo. Interdisciplinaridade é 

muito importante. É algo que eu cobro até mais formalmente, conselho de classe, conversar 

com a turma; na medida do possível, reunir com outros professores para realizar algumas 

atividades.”  

 

 

4.3.5 Significado do trabalho 

 

 

Após refletir sobre assuntos adjacentes ao trabalho, Bernardo é questionado sobre 

o que é um trabalho que tem significado para ele, e sua resposta, como todas as outras, é 

enfática e objetiva: “Você fazer diferença na vida das pessoas e ter o reconhecimento 

imediato.” Para ele, o docente tem que despertar o interesse que, muitas vezes, irá direcionar o 

caminho daqueles indivíduos. O entrevistado ainda reforça a importância do interesse do 

aluno, para ele, como professor, conseguir o significado do seu trabalho: 

 

Quando eu vejo um ex-aluno meu dando uma entrevista para um jornal, as palavras 
que ele usou foram palavras que eu repeti muitas vezes em sala de aula, além de dar 
orgulho, despertar a questão da vaidade, você vê que ele aprendeu e pode dar um 
resultado na vida dele. O aluno se interessar, é pra mim melhor ainda. Por ser 
profissional também eu não formo concorrentes, eu formo colegas. A maioria das 
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pessoas que trabalham pra mim, são ex-alunos; a maioria dos meus clientes são ex-
alunos. Formam um grupo de relacionamento. (BERNARDO, entrevistado 3, 2010). 

 

Bernardo considera que um trabalho sem significado é um trabalho feito somente 

pela remuneração. Ele exemplifica, dizendo que uma frase que ele evita dizer em sua vida é: 

“tenho que ir trabalhar”; geralmente ele fala: “estou indo trabalhar.” 

Ele acrescenta outra característica necessária para que um trabalho tenha 

significado, relatando uma frustrante experiência pela qual passou. Como tinha se formado 

em publicidade, ele tinha a ilusão de que bastava ter idéias o dia todo, o que já era suficiente. 

Ao começar a trabalhar em uma agência de publicidade, tinha expectativa de que, por ser 

criativo, já estava com a vida ganha. Mas, não foi isso que aconteceu. Dedicou-se a esse 

trabalho, porque era um ofício, mas para ele não havia qualquer significado que não fosse o 

financeiro, pois, a seu ver, o que contribui para um trabalho ter significado é ter aprendizado 

e, nesse trabalho, não havia essa condição.  

Numa perspectiva diferente, por não ter tido a experiência em trabalhar num 

regime de 40 horas, foi perguntado ao Bernardo se ele acharia que mudaria o significado do 

trabalho caso ele mudasse o seu regime de trabalho. Ele afirma que sim, principalmente pela 

falta que faria a diversidade de atividades que ele exerce hoje: 

 

Mudaria sim. Porque se eu tivesse uma dedicação de 40 horas não poderia ter as 
outras atividades que tenho. No momento em que eu trabalho em vários lugares, isso 
amplia os meus horizontes até mesmo como parâmetro de comparação. Trazer 
idéias. Acho que poderia me dedicar a outras atividades como pesquisa, extensão, 
mas hoje o que eu mais gosto é sala de aula. Mas, nesse momento, essa é a melhor 
escolha e não me sinto inferior por isso. (BERNARDO, entrevistado 3, 2010). 

 

Bernardo é um docente jovem e possui um perfil inovador e de intensa mudança. 

O regime de horista lhe favorece, pois assim, permite uma divisão maior da suas atividades 

paralelas às docência do ensino superior. Não é um docente com perfil voltado para a 

pesquisa, sendo este mais um motivo para não se transferir para o regime 40 horas, em que 

algumas horas são dedicadas a projetos de extensão e pesquisa. O significado que dá para o 

trabalho está diretamente ligado a fazer diferença para as pessoas e ser reconhecido 

profissionalmente. Apesar do prazer em trabalhar, a atividade laboral é a esfera menos 

importante em sua vida, e a questão da remuneração jamais poderá ser algo que contribua 

para o significado de seu trabalho. 
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4.4 Entrevistada 4 - Docente há dez anos em regime de horista, conjugando com 

advocacia e trabalho voluntário 

 

 

4.4.1 Caracterização  

 

 

Hellen tem 40 anos e uma filha de 22 anos. Graduada em Direito, possui mestrado 

na mesma área. Ela leciona há 10 anos no regime horista, sendo contrata em regime de CLT. 

São 28 horas-aula dedicadas à licenciatura, mas Hellen também advoga e realiza trabalhos 

voluntários na área da religião. Pelo fato de exercer outras atividades além da licenciatura e 

não se interessar muito por pesquisa, Hellen sempre trabalhou no regime horista, por 

considerar que este lhe possibilita uma maior flexibilidade maior.  

 

 

4.4.2 Definição de trabalho 

 

 

A entrevistada começou apresentando uma definição de trabalho relacionada à 

conseqüência do ato de trabalhar. Ao ser questionada sobre o que é trabalho, ela respondeu, 

dizendo ser um instrumento de satisfação pessoal e também de subsistência. Afirma que 

ambos devem caminhar juntos para a realização do trabalho, que segundo ela, é uma escolha 

de vida, no sentido de gerar um determinado estilo de vida.  

 

Hellen comenta que o trabalho é a base na vida do ser humano. O trabalho a que 

se refere pode ser voluntário, remunerado ou não. O indivíduo pode ser aposentado, ou não ter 

condições para ocupar um espaço no mercado de trabalho, o importante é ter uma ocupação 

habitual que o realize pessoalmente. Ela ainda completa, dizendo que, no seu caso, não 

concebe a vida sem trabalho: 

 

Nós trabalhamos porque eu acho que a vida fica incompleta sem o trabalho, assim 
como ficaria incompleta sem um relacionamento amoroso, sem religiosidade. O 
trabalho é um dos pontos que complementa a vida de um ser humano. Não concebo 
a vida sem trabalho. 
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Meu trabalho tem promovido em mim uma... eu me sinto realizada. Ele tem me dado 
o meu sustento, eu faço o que eu quero e o que eu gosto. Eu estou numa profissão 
certa, eu tenho alegria em estar aqui, ele me proporciona alegria, satisfação em 
vários sentidos. (HELLEN, entrevistada 4, 2010). 

 

Podemos notar que o trabalho é muito importante para a entrevistada, no sentido 

principal de realização pessoal. Ela comenta uma mudança que teve na sua vida profissional, 

a qual a fez encontrar sua satisfação: “Depois que eu comecei a dar aulas na faculdade e na 

advocacia, no foco que eu dei pra ela, eu tenho estado muito mais feliz do que antes que eu 

tinha a advocacia virada para outros focos e não tinha as aulas; eu não tinha satisfação pessoal 

plena.” 

Essa mesma satisfação é definida pelo o que ela chama de trabalho, uma “escolha 

de vida”.  

 

 

4.4.3 Centralidade do trabalho 

 

 

Hellen relatou existir um equilíbrio entre as atividades de sua vida. Ela afirma que 

numa escala não muito racional, ela ordenaria em importância na sua vida a religião, como 

primeiro, seguido da família, trabalho e lazer. Ela explica: 

 

Trabalho se relaciona com a minha família porque ele é fonte para minha família. Os 
tempos que eu não tenho com a minha família, eu tenho para o meu trabalho. Ao 
passo que os tempos que eu reservo para minha família, ele não estão disponível 
para o meu trabalho. Com relação à religiosidade, dentro da minha concepção, é um 
crescimento e amadurecimento pessoal. Nós estamos dentro do trabalho sempre 
aprendendo coisas novas. Dentro do lazer, trabalho e lazer são complementos. O 
trabalho não é uma coisa pesada pra mim, porque eu tenho mais de um trabalho. 
(HELLEN, entrevistada 4, 2010). 

 

Apesar de ter um grande prazer em trabalhar, a entrevistada esclarece que o 

trabalho não é um lazer, uma vez que, por seu intermédio, se adquire responsabilidades. Mas, 

para ela, é um instrumento de tranqüilidade:  

 

O trabalho é uma forma de eu ter o lazer, não digo que ele seria um lazer, não é uma 
coisa descontraída. Por exemplo, quando temos problemas pessoais, familiares, nós 
viemos para o trabalho, a gente espairece, fica melhor. É pra mim um instrumento 
de tranqüilidade. De realização como já disse. (HELLEN, entrevistada 4, 2010). 
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Assim, Hellen comenta que não consegue ficar sem trabalhar. De acordo com seus 

princípios, o ser humano tem que trabalhar, seja qual for o trabalho, mas respeita as pessoas 

que têm uma excelente condição financeira e escolhem não trabalhar. Caso uma significativa 

melhora financeira, viesse a acontecer, ela afirma que não pararia de trabalhar e, talvez, 

montasse uma obra social de auxílio e recolocação na sociedade de crianças com dificuldades.  

Quanto a parar de trabalhar, no caso específico da docência, ela expõe que sentiria 

falta dos alunos e do contato humano que, por exemplo, o ensino à distância não proporciona: 

 

[...] eu sentiria falta dos meus alunos. Acabei de dizer para um colega que no ensino 
à distância, o contato com os alunos é bem menor. Eu sinto falta, porque eu acho 
que nós aprendemos com os alunos, sentiria falta dessa troca de experiência. Sentiria 
falta dessa comunidade acadêmica, ela é muito envolvente, dos professores com 
qual a gente de relaciona, aprende sempre em áreas diferentes. Seja com os próprios 
alunos. Sentiria falta desse dessa relação humana. (HELLEN, entrevistada 4, 2010). 

 

Interessante observar que durante toda a entrevista, Hellen transparece clareza e 

conceitos bem definidos sobre a questão do trabalho e a sua realização pessoal, tanto no que 

se refere ao trabalho docente, como ao de advogada, e até mesmo, quanto aos trabalhos 

voluntários. 

 

 

4.4.4 Contexto e organização do trabalho no regime horista 

 

 

A entrevistada passa, nesse momento, a descrever o seu trabalho de professora. 

Sendo o seu regime de trabalho horista, ela mostra a sua percepção com relação à instituição 

em que trabalha. Começando pelas suas responsabilidades como professora, ela dá uma noção 

prática da profissão: 

 

Responsabilidade de lecionar dentro do programa repassado pela faculdade que foi 
elaborado com os professores de Direito, cumprir o programa, cumprir a carga 
horária destinada a cada disciplina específica, atender os alunos com cordialidade, 
dar de nós o máximo em sala de aula, repassar os conhecimentos na medida das 
capacidades dos alunos e dentro do que é programado nos planos de ensino. 
Estimular os alunos à pesquisa, estimular os alunos em atividades extra-classe, uma 
ligação da disciplina e a sua aplicabilidade no campo de trabalho. (HELLEN, 
entrevistada 4, 2010). 

 

Com relação à hierarquia, Hellen diz que os professores tem subordinação aos 

coordenadores de núcleo, aos coordenadores de curso e ao diretor de ensino. Segundo ela, a 
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autonomia que é dada é com muita responsabilidade. Ressalta que nessa instituição há uma 

autonomia quanto à realização das provas e ao método de ensino, porém, tendo que cumprir o 

plano de ensino previamente estabelecido.  

Hellen transpareceu ser bastante organizada no seu trabalho, ao detalhar como 

prepara o seu material didático e o seu tempo. Comenta que essa facilidade na organização se 

dá devido ao fato de lecionar numa mesma instituição há muito tempo, sendo sempre as 

mesmas disciplinas: 

 

Como eu já estou há muito tempo aqui, eu já estou habituada com esse trabalho. Na 
noite anterior, ou geralmente no dia anterior, eu só confiro qual é a turma e qual é a 
disciplina que eu vou aplicar. Na verdade, uma semana antes, eu vejo se tem 
trabalho, prova, nota pra entregar, discussão, fechamento de freqüência para 
entregar. Eu, geralmente, já planejo naquela semana. Eu verifico o que eu já tenho, o 
material montado, porque atualizações que precisam ser feitas, eu faço no início de 
cada semestre. Agora em julho, eu passo uma parte do mês reorganizando o slide, 
uma matéria, ou uma reportagem, para que no início do semestre já esteja lá. 
Inclusive, antes do início das aulas, todo o material já está na internet acessível a 
eles, todas as datas de provas, todas as datas de trabalho, tudo que será necessário já 
loco na área virtual antes do início do semestre. (HELLEN, entrevistada 4, 2010). 

 

De uma forma bastante definida, a entrevistada divide o seu dia, sendo as tardes 

dedicadas à advocacia e as noites, algumas manhãs e os sábados dedicados à docência. O 

domingo ela deixa para a família. 

 

 

4.4.5 Significado do trabalho 

 

 

Durante toda a entrevista, pôde-se notar o principal significado do trabalho para 

Hellen, o qual consiste na realização pessoal. Realização pessoal decorrente do que o trabalho 

acadêmico pode proporcionar, ou seja, o desenvolvimento do aluno: 

 

É aquele trabalho que eu posso verificar no final do semestre que o aluno 
compreendeu e aprendeu o conteúdo que foi passado, conseguiu linkar com a 
realidade na qual ele vive; na qual ele não só tenha realizado aquele trabalho e tenha 
tido conhecimento não só para ter o diploma, mas que ele possa ver a importância 
daquilo na vida dele. Então, se ele conseguir perceber a importância do ensino na 
vida dele, aí, eu posso dizer que eu fico satisfeita de não só ter sido um canal 
detransmissão de conhecimento, mas uma canal de formação de ideais, de vida pra 
esses alunos. (HELLEN, entrevistada 4, 2010). 
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Hellen, contudo, também cita outros significados que o trabalho lhe proporciona, 

tais como a interação humana, a troca de conhecimentos e “poder dar de mim o que sou”, 

“poder passar pra eles um pouquinho desse amor que eu tenho por lecionar, porque igual eu 

falei: é uma escolha minha”. 

De acordo com a entrevistada, o trabalho pelo dinheiro é um trabalho sem 

significado. Ela complementa, afirmando que um trabalho sem significado é: 

 

É aquele trabalho que estamos aqui simplesmente para cumprir uma carga horária, 
pra atender a disposição de uma ordem superior; não vestimos a camisa da empresa 
no qual trabalhamos, não temos orgulho no que fazemos; viemos aqui simplesmente 
porque somos obrigados, ou porque precisamos. Isso é um trabalho que não tem 
significado. Você não ser o máximo que você pode ser, isso é um trabalho sem 
significado pra mim. (HELLEN, entrevistada 4, 2010). 

 

Como exemplo de um trabalho sem significado, ela recorda de quando trabalhava 

em um escritório de advocacia. Esse trabalho não significava nada para ela, pois não a 

preenchia e nem a realizava.  

No que se refere ao trabalho docente, segundo ela, o que contribui para ele ter 

significado é a interação com os alunos, o respeito com os colegas de trabalho, a autonomia, a 

liberdade, a confiança, o apoio e a valorização dos alunos pelo seu trabalho. 

 

 

4.5 Entrevistado 5 - Docente há 25 anos em regime de 40 horas e que se dedica 

integralmente à docência 

 

 

4.5.1 Caracterização  

 

 

Vanderley tem 54 anos, um casal de filhos e é divorciado. Economista e com 

mestrado na área de Desenvolvimento Econômico e mestrado na área de Gestão Pública, ele 

leciona há 25 anos com carteira assinada no regime de 40 horas. Durante todo esse período, 

ele chegou a exercer outra atividade, mas hoje se dedica integralmente à docência. 
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Por ser economista, demonstrou um perfil racional e objetivo em suas respostas, 

deixando transparecer tais características quando disse “eu procuro ser muito técnico nas 

coisas que faço.” 

 

 

4.5.2 Definição de trabalho 

 

 

Como o perfil de Vanderley é bastante técnico, a sua definição de trabalho não 

poderia ser diferente, além, é claro de enfatizar o lado financeiro do trabalho: 

 

É um mecanismo pra você realizar qualquer outra atividade. Não necessariamente 
ligado ao trabalho. Trabalho faz parte de alguns fatores de produção, é um dos 
fatores de produção. Você tem fatores de produção, capital, trabalho, tecnologia. O 
trabalho é a base de todo o sistema econômico. O trabalho necessariamente, por 
pertencer a um agente econômico, que praticamente é o agente básico da economia, 
que é o caso da família, o trabalho é fundamental em qualquer tipo de realização que 
você venha a fazer. O trabalho nos agentes de produção, ele é o mais importante de 
todos, porque sem ele a economia não tem dinâmica. (VANDERLEY, entrevistado 
5, 2010). 

 

Assim, segundo sua percepção, o trabalho é o único fator de produção que ele 

tem. Ele continua explicando que trabalha por causa do “agente econômico”, isto é, pela 

questão financeira. E o agente econômico é a única forma de viabilizar o seu lazer, outra 

atividade que não seja o trabalho e os seus projetos. A explicação de Vanderley para a 

presença do trabalho na sua vida é extremamente econômica, essencial e básica, conforme 

pode ser observado no seguinte diálogo: 

 

Entrevistador: 
 - Por que você trabalha? 
Vanderley: 
- Como agente econômico, é uma das formas pra eu viver. 
Entrevistador:  
- Quais seriam as outras formas? 
Vanderley: 
- Se eu fosse dono do capital, ou se alguém me financiasse. Como eu não tenho 
nenhuma dessas opções, o que me resta é o trabalho. 
Entrevistador:  
- Qual a importância do trabalho na sua vida? 
Vanderley: 
- É fundamental, é super-importante na dinâmica da minha vida. 
Entrevistador: 
- Qual dinâmica? 
Vanderley: 



 70 

- Viabilizar o estudo dos meus filhos, os idéias dos meus filhos, o meu próprio lazer; 
o trabalho é a base da minha extensão social. Eu só consigo estar inserido 
socialmente se o meu trabalho viabilizar isso. (VANDERLEY, entrevistado 5, 2010 
Trecho da Entrevista.). 

 

Ou seja, a única forma de socialização, segundo Vanderley, é estar inserido na 

sociedade de consumo que o trabalho lhe proporciona financeiramente. 

 

 

4.5.3 Centralidade do trabalho 

 

 

Para Vanderley, o trabalho é muito importante na sua vida, porém, ele coloca a 

família como prioridade. Depois vem a religiosidade, seguida do lazer. Como dito 

anteriormente, sem o trabalho ele considera que não conseguiria realizar nenhuma outra 

atividade.  

Quando questionado sobre se tivesse dinheiro suficiente para viver o resto da vida 

sem trabalhar o que faria, ele respondeu que não deixaria de estar ligado ao trabalho. Tendo 

posse do capital, ele seria mais independente e dono do próprio negócio no ramo da 

Economia. Sem citar a docência, foi questionado novamente o que faria com relação a ela, 

caso tivesse bastante dinheiro para viver o resto da vida sem trabalhar, ele disse: “talvez eu 

continuasse”. 

Interessante observar nas respostas de Vanderley o seu apego ao trabalho, quando 

a pergunta foi do que ele sentiria falta se tivesse que parar de trabalhar: 

 

Do trabalho. Quando estou de férias eu sinto falta do trabalho. Eu não consigo ficar 
30 dias de férias, 10 dias eu já fico desesperado. Eu tenho necessidade do trabalho. 
O trabalho já faz parte da minha vida. Eu fico preocupado com a aposentadoria. 
Você vê que a pessoa mesmo que mantenha o padrão de vida no geral, a qualidade 
de vida acaba caindo. No início, parece tudo interessante, mas depois, com o 
decorrer do tempo, quando o não-trabalho vira rotina... Nunca fiz pesquisa, mas já 
ouvi falar que quando isso acontece a expectativa de vida dele cai. O trabalho, ele é 
tudo na vida. (VANDERLEY, entrevistado 5, 2010). 

 

Observa-se que o entrevistado possui suas apreensões em relação à aposentadoria, 

justamente porque a concebe como ficar totalmente sem trabalhar, não visualizando outras 

alternativas em termos de atividades relacionadas ao lazer ou ao voluntariado. 
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4.5.4 Contexto e organização do trabalho no regime de 40 horas 

 

Ao descrever o contexto do seu trabalho, o entrevistado demonstra bastante 

responsabilidade na sua função de professor, além de sua dedicação ao trabalho e o cuidado 

em repassar ao aluno todo o conteúdo pré-estabelecido. Enfatiza a importância em dar 

exemplo de profissionalismo aos alunos e aos colegas de trabalho, cumprindo com os horários 

e normas. 

Ele comenta que sua subordinação aos coordenadores de núcleo e de curso é algo 

transparente e bastante tranqüila, o que permite um grau de autonomia ideal para realizar o 

seu trabalho. Por não ser um professor-pesquisador, ele dedica as suas 40 horas em sala de 

aula e na realização de outros projetos da instituição, como núcleo de estágio. Considera-se 

uma pessoa extremamente organizada. 

 

 

4.5.6 Significado do trabalho 

 

 

Durante a entrevista, até chegar nesse momento do tema central, Vanderley não 

citou exemplos, ou mesmo direcionou as suas respostas para a docência. Enfatizou o lado 

econômico do trabalho. Mas, quando perguntado sobre o que era um trabalho que tem 

significado, ele demonstrou outro lado, inclusive da docência, segundo os seus princípios: 

 

Tem dois significados. Primeiro aquilo que eu falei lá no início da inserção social: 
sem o trabalho você não consegue inserir socialmente. Segundo, o trabalho é 
relevante quando você tem uma contribuição pra alguém. E no caso da docência, 
você tem essa oportunidade de perceber. Você vê, por exemplo, um aluno seu que 
tenha sucesso na vida, um cara que passou num concurso, num concurso bom. 
Então, tudo isso é gratificante. Então, quando o seu trabalho contribui para a 
formação das pessoas, para aumentar ainda mais a inserção dessas pessoas na 
sociedade e esse papel dessas pessoas passa a ser relevante para outras pessoas, aí 
você vê realmente que valeu a pena. O seu trabalho contribuiu para alguma coisa. Eu 
acho que aí que vem a gratificação do seu esforço de trabalho. Só tem sentido 
quando você contribui para alguém direta, ou indiretamente. (VANDERLEY, 
entrevistado 5, 2010). 

 

No que se refere ao significado do trabalho, a contribuição para a sociedade é 

muito importante, sem isso, segundo o entrevistado, o trabalho fica sem significado. Além 

disso, realizar um trabalho só por fazer, ou que seja passageiro, não tem significado para 

Vanderley. Ele comenta que quando é contratado para uma consultoria e realiza um projeto 
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que acredita ser interessante para o desenvolvimento daquela empresa e seu projeto não é 

executado, há uma enorme frustração. Esse exemplo de trabalho sem significado se tornou 

realidade para o entrevistado quando ele foi contratado pelo setor público. Ele se mostra 

bastante crítico em relação à política, que atrapalha nesse sentido. 

Apesar disso, ele afirma que todo trabalho tem certo significado, principalmente, 

quando se esforça para realizá-lo: 

 

[...] de alguma forma você fez na sua crença; e você acreditava que era possível 
fazer. Acho que é muito isso que estimula as pessoas a trabalharem. Você faz a sua 
parte, imaginando que ela está inserida num todo. Se não for, pelo menos você está 
com a consciência tranqüila que você fez a sua parte. (VANDERLEY, entrevistado 
5, 2010). 

 

No caso da docência, há mais uma satisfação pelo resultado, segundo Vanderley. 

Isso porque ele acompanha o desenvolvimento do aluno, já que leciona no quarto e oitavo 

períodos do curso de Administração. 

 

[...] eu vejo o quanto ele evoluiu, no conhecimento, no entendimento, na reflexão. 
No ensino, você vê a transformação das pessoas. De certa forma, você contribui, no 
sentido de que as pessoas ganham alguma coisa, a transformação que você vê é essa. 
O menino do quarto para o oitavo muda de tamanho, idade, mas também de reflexão 
e conhecimento. É impressionante quando você vê as mudanças da transformação 
das pessoas. É satisfatório ter participado desse processo. (VANDERLEY, 
entrevistado 5, 2010). 

 

Assim, podemos concluir que, ao contrário da impressão inicial que causou, 

Vanderley acredita que, além do lado financeiro, o fato de poder transformar e constatar a 

evolução do aluno é, também, parte importante e satisfatória do trabalho. 

 

 

4.6 Entrevistado 6 - Docente que leciona há 26 anos em regime de horista, dedicando-se 

integralmente a esta atividade, pretendendo se aposentar daqui há seis anos 

 

 

4.6.1 Caracterização  

 

 

Armando tem 54 anos, 4 filhos e é casado. Formado em Administração e mestre 

na mesma área, ele leciona há 31 anos numa única instituição particular no regime de 40 
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horas, sendo contratado com carteira assinada. Durante esse período, já trabalhou em outras 

atividades. Está próximo de sua aposentadoria e daqui a seis anos se aposentará. Porém, em 

sua entrevista demonstra a paixão em dar aula, não sendo um professor-pesquisador. 

 

 

4.6.2 Definição do trabalho 

 

 

Segundo Armando, trabalho é transformar; é a nossa participação no mundo e na 

sociedade. Ele o define como sendo uma transformação para melhorar o conhecimento, um 

produto ou um serviço e denomina como sendo uma missão de cada pessoa. 

Ao ser perguntado por que trabalha, sua resposta foi rápida, “trabalho por 

satisfação”. Completa dizendo que, além disso, você tem que viver e pagar suas contas, mas 

volta atrás, afirmando que não gosta de levar para o lado financeiro. Para Armando, o trabalho 

é prazeroso, e ele não consegue fazer nada que não seja prazeroso. 

 

 

4.6.3 Centralidade do trabalho 

 

 

Armando considera que as atividades da sua vida devem estar sempre somando 

uma à outra. Acha difícil ter que ordená-las em importância e acredita que o lazer tem um 

papel fundamental na sua vida, afirmando que “se não tiver o lazer, você não trabalha 

direito”. Mas ao estabelecer a ordem, do mais importante para o menos importante em sua 

vida, ele coloca a família em primeiro lugar, seguido do trabalho, do lazer e da religião. 

Armando está numa fase de sua vida em que, após anos de trabalho, já pensa na 

aposentadoria próxima. No máximo, daqui a seis anos ele se aposentará, como dito 

anteriormente. Interessante é que quando questionado se ganhasse muito dinheiro de maneira 

a poder ficar sem trabalhar para o resto de sua vida, o que faria com relação ao trabalho, ele 

não aporta na questão financeira e responde, dizendo que não consegue se imaginar sem 

trabalhar, sem ter uma atividade, mesmo que seja voluntária. Com relação à docência, diz: 

“Eu adoro dar aula, hoje eu não pretenderia largar as aulas. Eu não enxergo como um 

trabalho. É um trabalho, mas eu enxergo como uma missão. Na sala de aula, eu não sou 

movido racionalmente; é muita emoção que me conduz.” 
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O grau de importância e satisfação em dar aula para o entrevistado é tamanho, que 

com um forte sentimento, ele dá esta resposta. Afirma ainda que, ao parasse de lecionar, 

sentiria falta do convívio com os alunos, colegas e funcionários da instituição. 

 

 

4.6.4 Contexto e organização do trabalho no regime 40 horas 

 

 

Armando descreve o contexto de seu trabalho de uma maneira objetiva. Afirma 

que suas responsabilidades sempre foram as mesmas durante todos esse anos de docência. 

Comenta que a mudança que ocorreu, ao longo dos anos, diz respeito ao perfil do aluno. 

Segundo ele, antigamente o aluno era mais interessado, participante e decidido nas suas 

intenções, o que favorecia o trabalho do professor. Hoje, o aluno não tem certeza do que 

pretende ao entrar numa faculdade, busca somente o diploma e não o conhecimento. Ele, que 

vê o professor como um transformador, como dito anteriormente, sente-se frustrado nesses 

casos. 

Com relação à hierarquia, ele diz que hoje se reporta a coordenadores e a diretores 

de ensino, mas que, antigamente, não existia o grande número de coordenadores que existe 

hoje, comparando-se a instituição de 25 anos atrás com a de hoje. Apesar disso, sua 

autonomia dentro de sala de aula não sofreu alteração. 

Na sua organização do tempo, pelo fato de não exercer outra atividade, o 

entrevistado se dedica integralmente à docência e ainda afirma: “Se são 40 horas, com certeza 

eu trabalho mais que 40 horas, porque no início do meu trabalho eu me dedicava à sala de 

aula; hoje nós temos um limite de horas-aulas, e o restante dedicamos a projetos da instituição 

que acompanhamos.”  

 

 

4.6.5 Significado do trabalho 

 

 

Para Armando, o significado do trabalho é ver o resultado da educação que ele dá 

a seus alunos. Como dito anteriormente, ele desempenha o seu trabalho com emoção e 

equipara o seu papel de educador com o papel de mãe: 
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A mãe ataca o coração do menino. E o bom professor faz isso. Eu trabalho com a 
educação. Eu como professor, eu ganho o coração do aluno e depois vai. Para ser um 
bom educador e transformador eu tenho que alcançar o coração do aluno. Essa é a 
minha missão é o meu objetivo. Esse trabalho é que tem significado pra mim. Eu 
vejo que primeiro eu educo e a instrução vem naturalmente. (ARMANDO, 
entrevistado 6, 2010). 

 

Ele comenta que para educar tem que servir. O processo de transformação se dá 

por essa educação: 

 

Para servir e ver que o meu objetivo será alcançado, eu não me enxergo como 
instrutor, e sim, educador. Devo despertar no aluno o interesse pela leitura para se 
fundamentar, ler e enxergar, procurar novas fontes. O aluno deve estar preparado 
para trabalhar as informações. Eu trabalho na base do indivíduo, com o fundamento; 
então, eu tenho que incentivar o estudo. (ARMANDO, entrevistado 6, 2010). 

 

Para Armando, o resultado desse trabalho de transformação da capacidade 

intelectual do aluno é que tem significado e a negação disso é um trabalho sem significado. 

Ele percebe que o viés quantitativo das instituições de ensino superior faz com que não ocorra 

o processo, que ele denomina de educação, e sim, o adestramento. O aluno não aprende, sai da 

faculdade com pouco conhecimento e com o passar do tempo, esquece tudo. 

O entrevistado confessa que já fez e faz alguns trabalhos sem significado, quando 

não consegue atingir o aluno, muitas vezes, causado pelo próprio desinteresse do mesmo, 

pois, segundo Armando, não é por falta de paixão e conhecimento próprio. O principal motivo 

para ele ter um trabalho com significado é:  

 

A vontade do aluno em querer participar do próprio processo evolutivo. E eu vejo 
que eles não têm isso. Ontem, eu dei uma prova em que uma questão dava parte da 
resposta da outra e o camarada nem percebe isso. Escreve tensão com ç. O 
desinteresse em não querer aprender é grande e isso me frustra. (ARMANDO, 
entrevistado 6, 2010). 

 

É com bastante decepção que o entrevistado encerra seus comentários, apesar de 

demonstrar prazer em dar aula. Assim, ele afirma saber que não se pode generalizar e que o 

processo educativo sempre haverá, mesmo que seja para poucos alunos. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA E DISCUSSÃO DOS CASOS ESTUDADOS 

 

 

Dentre os seis casos apresentados na pesquisa, os de Roberto e Raquel retratam 

docentes que passaram pela transição de horista para regime 40 horas. Já Hellen e Bernardo 

sempre trabalharam no sistema CLT, em regime de 20 horas e dedicam-se a outras atividades. 

Vanderley e Armando, possuem perfis semelhantes de experiência e sempre trabalharam no 

regime de 40 horas, sendo contratados em regime CLT também. 

A fase da vida em que o entrevistado se encontra e a área de formação 

influenciaram suas respostas, mais do que as instituições em que lecionam. Roberto, já estável 

em sua vida profissional de docente, apresentou respostas longas e direcionadas ao tema da 

pesquisa. Raquel está num momento de bastante estresse, já que está fazendo o doutorado e 

precisa se dedicar também ao filho e à docência. Hellen, da mesma forma que Roberto, possui 

seus ideais bem definidos quanto ao trabalho, porém, foi bastante objetiva em seus relatos. 

Bernardo, apesar de comunicativo, também foi objetivo em suas respostas. Ele está em 

momento de sua vida, em que se entrega totalmente ao trabalho, exercendo várias atividades. 

Vanderley foi bastante objetivo e direcionou praticamente todas as suas respostas para sua 

teoria econômica, não relacionando, em nenhum momento, o trabalho com o prazer, que 

entretanto, revela-se central em sua vida. E por fim, Armando, que se encontra em reta final 

de profissão, já que deverá se aposentar em breve, relatou a sua experiência e o seu prazer em 

lecionar. 

O significado do trabalho e demais resultados para os seis entrevistados estão 

sintetizados no QUADRO 5 e no QUADRO 6. No que se refere à definição de trabalho, 

somente para Vanderley, o trabalho não representa um processo de transformação. Todos se 

expressaram como sendo ele algo básico e fundamental na vida do ser humano. A 

conseqüência financeira do trabalho foi citada como definição de trabalho para Raquel e 

Vanderley. Os entrevistados, de modo geral, demonstraram forte relação do trabalho com o 

prazer.  

De modo geral, o trabalho é uma atividade central na vida dos entrevistados, 

vindo depois somente da família, exceto no caso de Hellen, que colocou a religião como 

sendo a primeira atividade em ordem de importância. Além disso, todos comentaram que deve 

haver um equilíbrio entre o trabalho e as outras esferas da vida, a exemplo de Armando, que 

afirma trabalhar melhor quando tem seus momentos de lazer.  



 77 

 

Quanto ao contexto do trabalho em regime horista e regime 40 horas, podemos 

notar poucas diferenças, esclarecidas somente pelos entrevistados que passaram por uma 

mudança de regime, como Roberto e Raquel. As mudanças mais notadas e relatadas foram: o 

aumento em termos de número de horas dedicadas à pesquisa, uma vez que ambos se 

identificam com esse trabalho, além do aumento no comprometimento com o trabalho e com a 

instituição de ensino após terem sido convidados a trabalhar no regime 40 horas.  

Observa-se, também, que os que se encontram no regime de horistas realmente 

têm um perfil mais adequado para este esquema de trabalho. Provavelmente, não se 

adaptariam muito bem ao regime de 40 horas, mas, se o fizessem, não necessariamente se 

dedicariam à pesquisa e, sim, a outras atividades dentro de sua instituição, assim como fazem 

Vanderley e Armando. 
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QUADRO 5 

Análise comparativa dos temas abordados para os diferentes regimes de trabalho 

Temas 
abordados/ 
Entrevistado
s 

 

ROBERTO 

 

RAQUEL 

 

BERNARDO 

 

HELLEN 

 

VANDERLEY 

 

ARMANDO 

 
 
 
Definição  
de trabalho 

 
Produzir ou 
construir 
algo a partir 
do seu 
conhecimen-
to. 

 
Necessi-
dade do 
ser 
humano; 
atividade 
que dê 
sustento e 
prazer; 
determi-
nados 
momentos 
é uma 
obrigação  

 
Realizar um 
oficio, uma 
fonte de renda, 
realização 
profissional, 
aprendizado, 
desenvolvi-
mento, 
carreira, 
plenitude. 

 
Instrumento 
de satisfação 
pessoal e de 
subsistência 
financeira. 

 
Agente de 
produção que 
cria condições 
para você poder 
realizar 
atividades extra- 
trabalho. 

 
Transformar, 
participação 
no mundo; é a 
missão de cada 
pessoa. 

Centralidade 
do trabalho 

Família -> 
Religião-> 
Trabalho -> 
Lazer 

Família -> 
Trabalho -
> Lazer  

Família-> 
Lazer - > 
Religião -> 
Trabalho 

Religião -> 
Família -> 
Trabalho -> 
Lazer 

Família -> 
Trabalho -> 
Religião -> 
Lazer  

Família -> 
Trabalho -> 
Religião -> 
Lazer 

Contexto do 
trabalho 

Transição de 
horista para 
regime 40 
horas 

Transição 
de horista 
para 
regime 40 
horas 

Horista Horista Regime 40 horas Regime 40 
horas 

Autonomia Mais 
autônomo 
quando era 
horista 

Não teve 
mudança 

Autonomia 
necessária  

Autonomia 
com muita 
responsabi-
lidade 

Autonomia 
necessária 

Autonomia 
necessária 

Hierarquia Além dos 
coordena-
dores, houve 
um maior 
contato com 
a Diretoria 

Além dos 
coordena-
dores, 
houve um 
maior 
contato 
com a 
Diretoria 

Coordenadores 
e diretores 

Coordena-
dores e 
diretores 

Coordenadores e 
diretores 

Coordenadores 
e diretores 

Organização 
do trabalho 

Considera-
se  uma 
pessoa 
organizada. 
Não mudou 
praticamente 
nada; 
aumentou o 
número de 
reuniões 
dentro da 
instituição. 

Maior 
flexibilida
de e maior 
tempo 
dentro da 
instituição  

Considera-se 
uma pessoa 
organizada 

Considera-
se uma 
pessoa 
organizada e 
dedica os 
sábados e 
horários 
noturnos, 
após as 
aulas, para 
preparação 
de aula e 
material. 

Considera-se 
uma pessoa 
organizada, 
Passa muito 
tempo dentro da 
instituição.  

Considera-se 
uma pessoa 
organizada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observou-se nesta pesquisa, que no momento inicial da entrevista, no qual foram 

abordados os temas centralidade do trabalho e o contexto do trabalho, para identificarmos as 

diferenças entre os docentes horista e os contratados em regime de 40 horas, não obtivemos 

diferenças expressivas. As percepções, mesmo em diferentes instituições, quanto à autonomia, 

à hierarquia e à organização do trabalho foram as mesmas. Ressalva-se um aspecto, levantado 

por Roberto, ao dizer que se sentia com mais autonomia, quando era horista, pois dava sua 

aula e ia embora, e que agora tem que prestar conta das outras atividades que exerce na 

instituição em que leciona. 

Co relação à questão da centralidade do trabalho na vida dos entrevistados, 

podemos notar que o trabalho é muito importante, mesmo não ocupando a primeira posição 

em ordem de importância. Todos afirmaram que não ficariam sem trabalhar mesmo que 

tivessem condições financeiras para tal, encarando o trabalho como necessidade pessoal. 

Inclusive, Bernardo que não trocaria nenhuma instância da sua vida pelo trabalho.  

Para Raquel e Roberto que tiveram a experiência de trocar de regime de trabalho, 

verificou-se uma semelhança. Ambos identificaram o componente valorativo da centralidade 

do trabalho, conceito identificado por MOW (1987), ao afirmar que sentiram mudança no 

próprio envolvimento e comprometimento com a instituição que lhes deu a oportunidade de 

trabalharem no regime de 40 horas. 

Outro ponto notado da centralidade do trabalho foi abordado no estudo de Soares 

(1992) e foi corroborado por essa pesquisa, exceto no caso de Vanderley. O estudo afirma que 

quanto mais central for o trabalho na vida do indivíduo, mais ele espera desenvolver um 

trabalho que realmente goste. No caso de Vanderley, em momento algum ele se refere ao 

trabalho como sendo algo de que goste; em contrapartida, os outros entrevistados comentaram 

sobre o prazer em trabalhar e colocaram o trabalho como uma atividade central em suas vidas. 
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QUADRO 6 

Significados do trabalho para os entrevistados 

(Continua) 

DIMENSÕES/ 
ENTREVISTADOS 

Roberto Raquel Bernardo Hellen Vanderley Armando 

 
 
 
 
Satisfação 
Pessoal  

“[...] isso 
pra mim é 
uma 
atividade 
prazerosa, 
o trabalho 
para mim 
não é uma 
coisa 
assim 
pesada.” 

“Eu gosto de 
trabalhar, tem 
que ter prazer 
também”;  
“Em termos 
pessoais eu 
me sinto 
realizada na 
relação de 
sala de aula.” 

“Eu 
trabalho 
por que eu 
gosto.” 

“É uma 
instrument
o de 
satisfação 
pessoal” 

 “Traba-
lho por 
satisfa-
ção.” 

 
 
 
 
 
 

Independên-
cia e 

sobrevivên-
cia 

 
“O 
trabalho é 
aquilo 
que me 
garante 
uma certa 
renda.” 

 
“Eu trabalho 
pra me 
sustentar, eu 
acho que essa 
questão é 
fundamental.” 

 
“Uma 
fonte de 
sustento 
para eu ter 
bons 
momentos 
de lazer.” 

 
“Trabalhar 
é uma 
questão 
financei- 
ra porque 
nós 
precisa-
mos, 
precisamos 
pagar 
nossas 
contas” 

 
“Como 
agente 
econômico, 
é uma das 
formas pra 
eu viver.”; 
“A minha 
necessidade 
de trabalhar 
é porque o 
único fator 
de 
produção 
que eu 
tenho é o 
trabalho.” 

 
“Preciso 
viver e 
pagar 
minhas 
contas.” 

 
 
 
 
Crescimento 
e aprendiza-
gem 

“Um 
momento 
em que eu 
posso 
estar 
aprenden
do mais, 
de 
consoli-
dar os 
meus 
conheci-
mentos.” 

“Você vê o 
interesse de 
determinados 
alunos, 
contribuir de 
alguma forma 
pra eles e ao 
mesmo tempo 
aprender com 
eles.” 

“Eu 
trabalho 
porque me 
faz 
desenvol-
ver.” 

“Que nós 
aprende-
mos com 
os alunos.” 

  

 
D

IM
E

N
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O
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N
D

IV
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U
A

L
 

Identidade       
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QUADRO 6 

Significados do trabalho para os entrevistados 

(Continua) 

DIMENSÕES/ 
ENTREVISTADOS 

Roberto Raquel Bernardo Hellen Vanderley Arman-
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidade 

 
“Você acaba 
se sentindo 
parte, como 
um dos donos 
da 
instituição.” 

 
“Como 
professora, é 
de alguma 
forma 
contribuir 
para o 
desenvolvi-
mento e antes 
de mais nada 
o intelectual 
dos meus 
alunos.” 

 
“Vai 
direcionar 
o caminho 
daquelas 
pessoas.” 

 
“É 
aquele 
trabalho 
que eu 
posso 
verificar 
no final 
do 
semestre 
que o 
aluno 
compre-
endeu e 
aprende
u o 
conteúd
o que 
foi 
passado.
” 

 
“O menino 
do quarto 
para o 
oitavo 
muda de 
tamanho, 
idade, mas 
também de 
reflexão e 
conheci-
mento. 
É 
satisfatório 
ter 
participado 
desse 
processo.” 

 
“Trans-
formar o 
indiví-
duo.” 

D
IM

E
N

SÃ
O

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

Relaciona-
mento 

“Pra mim, é 
um prazer 
muito grande 
ter o contato 
com jovens.” 
“Só 
aumentou a 
quantidade 
de chefe.”. 

“Relação 
com os 
alunos dentro 
de sala, isso é 
muito bom.”; 
“Eu acho 
muito 
interessante 
hoje ter essa 
perspectiva 
de que eu 
estou em 
contato com 
outras 
pessoas.” “A 
impressão 
que a gente 
tem é que 
estão 
apostando na 
gente. Isso 
pra mim é 
algo 
fundamen-
tal.” 

“O fato de 
eu 
trabalhar 
com 
pessoas, 
encontrar, 
conhecer, 
me 
relacionar 
com 
muitas 
pessoas. 
Eu acho 
que 
sentiria 
muita 
falta.” 

“Comun
i-dade 
acadêmi
ca é 
muito 
envolve
n-te.” 
“A 
valoriza
-ção que 
os 
alunos 
dão ao 
nosso 
trabalho 
quando 
somos 
avalia-
dos.” 

 “Os 
alunos 
gostam 
da gente, 
e a gente 
sente 
falta 
disso, do 
contato 
com os 
alunos e 
cole-
gas.” 
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QUADRO 6 

Significados do trabalho para os entrevistados 

(Conclusão) 

DIMENSÕES/ 
ENTREVISTADOS 

Roberto Raquel Bernardo Hellen Vanderley Armando 

 
 
Inserção 
Social 

    “Eu só 
consigo me 
inserir 
socialmen-
te, se o 
meu 
trabalho 
viabilizar 
isso.” 

 

 
D

IM
E

N
SÃ

O
 S

O
C

IA
L

  
 
Contri-
buição 
Social 

 
“Aí, você vê 
um aluno se 
desenvolver, 
é 
extremamen-
te prazeroso.” 

 
“Contribuir 
de alguma 
forma pra 
existência do 
outro como 
ser humano. 
É isso aí que 
me satisfaz.”  

 
“Você 
fazer 
diferença 
na vida 
das 
pessoas.” 

“O 
trabalho 
de 
docente 
tem 
muito a 
ver 
como a 
coloca-
ção da 
pessoa 
dentro 
da sua 
vida.” 

 
“É 
relevante 
quando 
você tem 
uma 
contribui-
ção pra 
alguém”; 
“só tem 
sentido 
quando 
alguém 
direta ou 
indireta-
mente, 
você 
contribui 
para a 
pessoa.” 

“É a 
nossa 
participa-
ção no 
mundo e 
na 
socieda-
de.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se, nessa pesquisa, que a experiência e a subjetividade de cada 

entrevistado foram relevantes para o resultado. No caso de Vanderley, percebeu-se uma 

disparidade maior em relação aos demais entrevistados. Ao agrupá-los em duplas, de acordo 

com o contexto do trabalho, as similaridades são muitas. 

De acordo a classificação de Morin, Tonelli e Pliopas (2007), as três dimensões 

foram analisadas e nota-se uma forte semelhança entre os significados do trabalho 

respondidos pelos professores.  

Na dimensão individual, o elemento Satisfação Pessoal só não foi comentado por 

Vanderley. Os demais entrevistados enfatizaram o gosto pelo trabalho e o prazer em realizá-
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lo. Armando, vai além e declara que realiza todo o seu trabalho com emoção. Para Raquel, o 

trabalho e o prazer devem ser equilibrados, senão o trabalho se torna uma obrigação. 

No que se refere à Independência e Sobrevivência, esses elementos foram 

apontados por todos os entrevistados. Ressaltem-se os casos de Roberto, Raquel e Vanderley, 

que durante toda a entrevista enfatizaram o lado econômico e a sua forte importância no 

significado do trabalho. Os outros comentaram sobre a remuneração, porém, esclareceram não 

ser importante. Bernardo ainda afirmou que o trabalho sem significado é aquele feito pelo 

dinheiro. 

A valorização do trabalho no elemento Crescimento e Aprendizagem no trabalho 

que realizam não foram comentadas por Vanderley e nem por Armando, ambos pertencentes 

ao regime de 40 horas. Provavelmente, devido ao fato de possuírem vasta experiência e se 

encontrarem em um estágio de elevado conhecimento. Roberto, Raquel, Hellen e Bernardo, 

acreditam na troca de experiências e de conhecimento que adquirem com a docência. 

Ainda na dimensão individual, o elemento Identidade do Trabalho, como sendo 

símbolo de status ou fornecimento de identidade, não se revelou significativo para os 

entrevistados. 

Na dimensão Organizacional, há o elemento Utilidade e Relacionamento. No 

primeiro elemento, o papel do docente como um elo transformador e útil na mudança dos 

alunos foi colocado por todos os entrevistados e, melhor exemplificado por Vanderley, ao 

relatar a experiência de lecionar para o mesmo curso, em dois estágios diferentes do aluno, e 

poder constatar o seu crescimento.  

O segundo elemento da dimensão organizacional é o Relacionamento, não tendo 

sido citado somente por Vanderley. Mais uma vez, deve ser justificado pelo perfil e pela 

subjetividade do tema. Os demais entrevistados ressaltaram a importância do convívio com os 

outros professores e com os colegas de trabalho. Mas, mais importante que esse convívio, é o 

relacionamento com os alunos, que proporciona aos entrevistados a troca de conhecimento, 

significado relatado acima. Por isso, o interesse dos alunos pela educação e pelo aprendizado 

foi comentado por Roberto, Raquel e Armando,  

De acordo com a dimensão social, o elemento Inserção Social foi comentado 

somente por Vanderley. Observa-se que apesar dos entrevistados valorizarem o elemento 

Relacionamento, eles não enxergam o trabalho como meio de inserção social. Para Vanderley, 

o “fator de produção” lhe viabiliza a extensão social nas diversas formas de consumo. 
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Ainda na dimensão social, a Contribuição Social do docente tem um significado 

para todos os entrevistados. Eles enxergam os seus trabalhos como uma contribuição para a 

sociedade, uma vez que, além de ensinar e passar conhecimento ao aluno, eles têm um papel 

formador quando atuam sobre o comportamento do aluno como ser humano, como um ser 

pensante. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISA FUTURA 

 

 

Os estudos efetuados nessa dissertação abrangeram professores do ensino superior 

de instituições privadas.  

Foram realizadas entrevistas, em profundidade, com seis profissionais, sendo dois 

com regime de trabalho horista, outros dois com regime de trabalho 40 horas e outros dois 

que passaram de horista para o regime de 40 horas. 

O perfil dos entrevistados, bastante diversificado, contribuiu para evidenciar a 

subjetividade inerente ao tema significado do trabalho (BORGES, 1997). Todos os 

professores lecionam no curso de Administração de três diferentes instituições, encontrando-

se em diferentes faixas etárias e estágios profissionais.  

A questão principal do estudo era analisar o significado do trabalho para os 

docentes de nível superior e verificar se o regime de trabalho influencia, no sentido de serem 

atribuídas diferentes conotações a esse significado. De acordo com os estudos de Morin 

(2001), os seis entrevistados identificaram, de modo geral, que o trabalho deve ser eficiente; 

que deve ser uma atividade que agrega valor, conduzindo a resultados úteis, tais como o de 

ver o crescimento profissional, intelectual e pessoal do aluno. 

Outra característica identificada pelos entrevistados é que o trabalho deve mantê-

los ocupados, já que todos disseram não conseguir ficar sem trabalhar, sem ter algo para fazer, 

não se imaginando sem uma atividades, mesmo que seja não remunerada, como salientou 

Hellen.  

No estudo de Morin (2001), a autora identificou outra característica do trabalho, a 

qual, nesse estudo, foi relatada somente por três entrevistados, ou seja, o fato de o trabalho 

estar associado primeiramente ao salário, de o trabalho ser lembrado como forma de prover as 

necessidade básicas. Além disso, Raquel que passou de horista para regime de 40 horas, 

apresentou também a questão da segurança, uma vez que, como horista, vivenciava uma 

instabilidade a cada semestre. 

A pesquisa identificou um lado da satisfação para esses docentes. O interesse pelo 

trabalho que proporciona prazer e satisfação foi considerado importante para os entrevistados. 

Assim como um trabalho que favoreça as relações humanas. Eles entendem e valorizam o 

contato com o aluno, uma vez lhes proporcionam ganho de conhecimento. 
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Discordando com Morin (2001), a pesquisa não identificou o trabalho como sendo 

moralmente aceito, algo importante para os docentes. 

A relação de tais significados do trabalho com o regime de contratação desses 

professores não foi relevante. No caso específico dos dois entrevistados que passaram pela 

experiência de trabalhar como horista, mudando para o regime de 40 horas, a conclusão foi 

que ambos passaram a ter maior comprometimento com a organização, encontrando mais 

significado no que tange à dimensão organizacional no elemento Relacionamento (MORIN; 

TONELLI; PLIOPAS, 2007). 

Nas demais dimensões, o estudo mostrou semelhanças entre os elementos: 

Satisfação Pessoal, Independência e Sobrevivência, Crescimento e Aprendizagem, Utilidade, 

Relacionamento e Contribuição Social. 

Esta dissertação apontou para a centralidade do trabalho na vida dessas pessoas. 

Apesar deste não ter sido colocado em primeiro lugar de importância, eles narraram a 

importância do trabalho em suas vidas e a organização do tempo, dedicando-lhe boa parte. 

Individualidades à parte, o trabalho invariavelmente apareceu como sendo o núcleo ao redor 

do qual orbitam as demais atividades dos entrevistados dessa pesquisa. 

No que se refere à centralidade, a pesquisa demonstrou uma variação de acordo 

com o regime de trabalho. De acordo com MOW (1987), há o componente valorativo na 

centralidade do trabalho relacionada com o comprometimento com o trabalho, indicando o 

grau em que o trabalho é considerado pelo indivíduo como parte de sua própria vida. Assim, 

para os dois entrevistados que passaram para o regime 40 horas, eles passaram a sentir uma 

relação, um vínculo e uma dedicação maior com o trabalho. 

O outro objetivo específico desse estudo foi identificar os motivos que contribuem 

para que os professores atribuam um significado ao trabalho. Como dito anteriormente, um 

dos principais significados atribuídos ao trabalho pelos entrevistados consiste em 

proporcionar o desenvolvimento do aluno em vários aspectos. Para isso, é de suma 

importância que esses alunos se interessem, interajam e procurem aprender para o professor 

perceber que o seu trabalho traz resultados e significados. Outros motivos identificados são 

uma boa remuneração e a identificação de um trabalho que realmente realize a pessoa, assim 

como o apoio da instituição. 

Por fim, de posse dos resultados obtidos por esta pesquisa limitada a seis 

professores do ensino superior, com características bastante peculiares, acha-se pertinente 

deixar como sugestão de pesquisa futura a proposta de extensão deste trabalho, abrangendo 
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somente docentes que passaram por uma transição relacionada ao regime de trabalho, para 

tentar identificar relevantes diferenças quanto ao significado do trabalho.  

Também se sugere que o perfil dos entrevistados seja semelhante quanto à faixa 

etária e estágio de vida profissional, além de se continuar limitando a área em que os 

entrevistados lecionam. Imagina-se que importantes resultados possam surgir por meio da 

compreensão de pessoas que se assemelham quanto ao perfil. 

E quanto às limitações da pesquisa, é importante reconhecer que foi pesquisado 

um número reduzido de entrevistados, mas, em compensação, justamente devido a isso, foi 

possível realizar uma análise mais aprofundada, sob a forma de estudo comparativo de casos.  
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APÊNDICE  

 

 

Roteiro para entrevistas 

 

1. Trabalho: 

1. Para você, o que é trabalho? 

2. Por que você trabalha? 

3. Qual a importância do trabalho na sua vida? 

4. Como o seu trabalho se relaciona com as outras atividades de sua 

vida? 

5. Se ganhasse bastante dinheiro para viver o resto da vida sem 

trabalhar, o que faria em relação ao seu trabalho? 

6. Se você tivesse que parar de trabalhar sentiria falta de quê?  

 

2. Organização do trabalho: 

1. Além de docente, você exerce outra profissão? Que outras atividades 

realiza, além da de docente? 

2. Descreva seu trabalho atual na docência, destacando: 

a) Divisão, conteúdo de tarefas e importância;  

b) Responsabilidades e conhecimentos necessários; 

c) Trabalho em grupo, individual, hierarquia e controles; 

d) Organização do tempo de trabalho, ritmos. 

 

3. Significado do trabalho de docente: 

1. O que é um trabalho que tem significado para você? 

2. O que é um trabalho sem significado para você? 

3. Você já fez/ faz um trabalho que considerou sem significado? 

4. O que contribui para o significado no trabalho? 

 

 

 
 


