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RESUMO 
 

No Brasil o ensino tem adquirido cada vez mais características de um setor econômico forte 

e a docência um trabalho cada vez mais exigido. O objetivo inicial do trabalho foi à inserção de 

um aluno graduando no curso de psicologia como participante do Programa de Iniciação 

Científica (PIC). Outro objetivo do trabalho foi verificar as condições de trabalho entre 

professores do ensino privado. Na metodologia a amostra foi composta por 12 professores do 

segmento privado, na região do Vale do Aço em Minas Gerais, que responderam aos 

questionários sobre condições de trabalho. Quase a totalidade da amostra foi composta por 

empregados por tempo indeterminado. Experiências de afastamento foram vivenciadas, no último 

ano, por 16,5% dos participantes. A maioria dos participantes (51,2%) avalia que possuem as 

qualificações necessárias às suas funções. São necessários esforços da organização, 

principalmente através daqueles que exercem os cargos diretivos para garantir a adequada 

coordenação e integração da equipe de trabalho. Essas reflexões possibilitam conhecer a relação 

estabelecida entre os docentes, a sua carreira e a sua instituição de ensino, além de possibilitar 

reflexões para a melhoria na administração dos sistemas de trabalho. Esse estudo foi financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo inicial do trabalho foi à inserção de um aluno graduando no curso de 

psicologia como participante do Programa de Iniciação Científica (PIC). A prática foi realizada 

com o corpo docente de uma escola privada da região do vale do aço. O trabalho caminhou na 

direção de melhor compreender o universo do trabalho docente, os impactos desse trabalho em 

sua saúde, na qualidade de vida, os vínculos que estabelecem com seu trabalho e com as 

instituições de ensino onde ele se realiza, e, principalmente, compreender os aspectos 

psicossociais que circundam essa função. 

O mundo do trabalho, bem como suas implicações e influências na vida do ser humano tem 

sido alvo de muitos olhares e preocupação dos estudiosos. As mudanças que tem ocorrido nesse 

campo tem afetado diretamente a vida de todos os trabalhadores e abrem a possibilidade para 

pesquisas e estudos que investiguem e facilitem a formulação de ações a serem desenvolvidas 

nessa área posteriormente.  

 Uma responsabilidade que se torna imprescindível para a realização deste trabalho é 

contribuir para uma nova avaliação sobre as diferentes condições de trabalho entre docentes de 

ensino privado e oferecer possibilidades de transformações que tenham uma perspectiva maior do 

que simplesmente fazer denúncias. Tenta-se com esse trabalho abrir uma reflexão para uma 

discussão entre a produção acadêmica e a realidade profissional. 

 Compreender essas condições de trabalho mostrará que é possível cooperar para o 

progresso do conhecimento científico acerca deste cenário. As reflexões propõem que se aumente 

o conhecimento da relação que é estabelecida entre os docentes, o seu trabalho e a sua instituição 

de ensino, possibilitando ainda um direcionamento para a administração destes locais e uma re-

configuração de relações sociais que são estabelecidas nesse ambiente (SOUZA, 2011).  

 

BREVE HISTÓRICO ACERCA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

Passeando um pouco por um breve histórico da evolução no processo de trabalho, podemos 

entender melhor como acontece esse sistema num todo. No século XV, existia a cooperação 

simples, onde todas as pessoas executavam diversas atividades sem uma divisão de trabalho. No 

século XVII, com a chegada da manufatura, surge a divisão do trabalho. Uma mudança radical 

acontece no século XVIII, quando aparece a grande indústria. O século XIX traz consigo a 

supremacia do racionalismo norteando grande parte das atividades humanas (GUARESCHI, 

1993). A ideia do trabalho como mercadoria surge após a Grande Depressão em 1929, no século 
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XX (ZANELLI et al., 2004). Atualmente a lógica de mercado é capitalista, centrada no lucro, e 

muitas vezes a qualidade de vida do sujeito inserido nesse processo fica comprometida.  

Mediante a necessidade de se pensar na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, se 

difunde a ideia de que as empresas necessitam desempenhar um papel público que vá além da 

simples geração de novos empregos, produtos e cooperação para o crescimento econômico. Os 

estados, as organizações internacionais e ONGs começam a convergir no ideal em que, para se 

mudar a distância existente entre ricos e pobres, é preciso se aliar às empresas, trabalhando 

conjuntamente com elas (COSTA FILHO, 2004). 

 Quando se propõe a refletir sobre as organizações que norteiam o mercado de trabalho 

atual, a compreensão sobre a forma como um grupo se comporta só pode ser vista quando se 

propõe a analisá-lo como um subsistema inserido dentro de um sistema maior. Os grupos de 

trabalho fazem parte de uma organização maior e não existem sozinhos. As organizações sempre 

determinam condições externas que são impostas ao grupo, como é o caso dos procedimentos, 

regras, políticas e outras ‘formalidades’ que norteiam um padrão para o comportamento dos 

funcionários. Mediante isso, Robbins afirma que quando mais regulamentado for o 

comportamento pela formalidade da organização, mais o comportamento de seus funcionários 

serão previsíveis e constantes (ROBBINS, 2002). 

 A questão da alienação proporcionada por um trabalho que vise apenas o lucro deve ser 

avaliada. Muitas vezes o raciocínio só é levado em conta mediante a lógica do lucro, 

minimizando e até mesmo anulando o sujeito-trabalhador que se insere em sua organização em 

prol de um crescimento constante. Segundo Guareschi (1993) a relação entre o ato de trabalhar e 

o pagamento do salário, é defendido como a razão principal para que muitos trabalhadores todos 

os dias retornem ao trabalho. 

 Uma crítica que existe na falta de significado ao trabalho, é a condição de alienação em 

que o trabalhador muitas vezes se encontra. Isso pode ser visto no filme Tempos Modernos, que 

tem como protagonista Charles Chaplin, fazendo uma ironia crítica onde o trabalhador depende 

do ritmo da máquina e executa a mesma coisa por muitas vezes. Nesse caso, o trabalhador não 

utiliza nada do seu potencial cognitivo, sendo apenas mais um reprodutor alienado. Mas como 

aponta Zanelli et al. (2004) a partir do momento em que o ser humano se submete a uma forma 

que desconsidera a sua intencionalidade ou suas capacidades cognitivas, ele perde suas 

características centrais que define sua humanidade. 

A partir do momento em que se consegue descobrir os mecanismos psicológicos e 

psicossociais que atuam em favor da alienação e da dominação, pode se compreender melhor o 

processo em que isso ocorre e denunciá-lo, sendo que essa se torna uma tarefa primordial de uma 

ciência da organização e do desenvolvimento da sociedade que se quer crítica (GUARESCHI, 

1993). 
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Marx enxerga a sociedade como um local de luta na área econômica. Afirma ainda que a 

luta existente entre classes sociais existe para que se consiga o controle da razão de viver. Ele se 

utiliza ainda da dialética para discorrer sobre esse processo, onde o choque entre forças opostas 

necessitaria de uma reconciliação. O trabalho para ele é uma atividade que determina os valores-

de-uso, que é uma atribuição natural que tem como finalidade satisfazer as necessidades 

humanas. O trabalho é visto como algo que tem a necessidade de ser humanizador (MARX, 

1984). Esse se torna um ponto fundante. Braverman (1987) quando se propõe a resgatar o 

entendimento de Marx afirma que quando o ser humano se propõe a construir o seu trabalho, ele 

não altera somente a matéria, mas também transmite através da matéria todo um projeto 

consciente que tinha em sua mente. Isso traz a noção de trabalho como uma atividade que é 

exclusiva do ser humano. 

 Chowdhury (2003) aponta que doze são as necessidades que norteiam o trabalho e a vida 

privada neste novo milênio, e que estas são as mesmas desde o começo dos relatos históricos, 

sendo: ‘família, saúde e bem-estar, trabalho/carreira, econômica, aprendizado, lar/abrigo, 

relacionamento sociais, espiritualidade, comunidade, lazer, mobilidade e ambiente/segurança’. 

Reafirmando isso ainda, Robbins (2002) coloca que recursos como dinheiro, tempo, matéria-

prima e equipamentos possuem uma grande influência na forma como o grupo se comporta. As 

próprias condições físicas que são ofertadas pelo local de trabalho exercem influência no 

comportamento dos funcionários, podendo criar obstáculos ou oportunidades para a interação do 

grupo. 

 Observa-se com isso a influência das condições que são impostas aos funcionários e abre 

assim a noção de que quando uma empresa muda a sua filosofia, também é necessário ajustar os 

seus funcionários à nova forma que vai começar a vigorar. Hickman (1995) quando fala sobre 

isso aponta a importância de se alinhar as funções atuais dos funcionários e seus perfis 

psicológicos e pessoais, equilibrar as conquistas pessoais e profissionais, levar em conta o bem-

estar de cada empregado e o histórico do desempenho demonstrado e contribuições para os 

objetivos e finalidades da empresa. Também é levado em conta o treinamento, capacidade e 

potencial que é analisada de acordo com cada sujeito. 

 Minicucci (1995) faz uma crítica quando afirma que muitas vezes se tem levado em conta 

somente a questão da satisfação no trabalho, onde são mostradas situações de trabalho e pede-se 

que os empregados se posicionem a partir de uma escala de valores. O autor afirma como essas 

medidas passam a ser inadequadas para medir a satisfação. Afirma ainda que muitos psicólogos 

tentam avaliar situações de trabalho levando em conta a observação do desempenho dos 

empregados e anotações acerca de seu comportamento. 

 Os indivíduos são fortemente influenciados por seus valores, para que isso se torna muito 

importante conhecer o sistema de valores que o indivíduo adota. É importante observar se os 

valores do trabalhador são condizentes com os valores que a organização segue. A satisfação e o 
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desempenho do funcionário tendem a aumentar quando os valores pessoais e organizacionais 

coincidem. O comprometimento e a satisfação dos funcionários apontam ainda para uma baixa 

rotatividade e absenteísmo na organização (ROBBINS, 2002). 

 O trabalho é matéria em que se atribui ao mais diversos e incertos sentidos. A psicologia 

tem procurado estudar os múltiplos sentidos que são atribuídos ao trabalho pelos sujeitos. Nos 

sentidos encontrados se percebe muitas relações e também muitas contradições. A psicologia é 

diversa em suas abordagens e isso sustenta a combinação de forças da mesma (ZANELLI, 2004). 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E A PERSPECTIVA PSICOSSOCIOLÓGICA 

 

O trabalho tem passado por toda uma reestruturação devido a necessidade do mercado de 

trabalho que exige o incremento na produtividade, aprimoramento de qualidade e baixar custos. 

O objetivo disso tem sido tornar as empresas que ainda não são privatizadas atraentes para os 

investidores. Por sua vez, empresas que já são privatizadas mudam com maior intensidade para 

atender a demanda trazida pelo mercado (SCOPINHO, 2002). Mediante isso, a proteção social 

nas últimas décadas tem enfrentado um decréscimo, devido aos empregos precários, gerando por 

sua vez, condições de trabalho deploráveis. Os empregadores tem sido capazes de desenvolver 

organização de falsas cooperativas, admissão em falsos estágios, falsas atividades sendo 

exercidas por falsos autônomos ou situação de falsas terceirizações (POCHMANN, 2001). 

Segundo Borges (2008), as condições de trabalho podem ser divididas em treze áreas, 

sendo: ambiente e fatores físicos do trabalho (nível de ruído, temperatura, vibrações, inalação de 

vapores, manipulação de substâncias tóxicas); tempo (número de horas semanais, tipo de jornada, 

mudanças de horário, turnos, trabalhos nos sábados e domingos); controle e autonomia 

(possibilidade de eleger o ritmo de trabalho, os métodos e a ordem das tarefas; possibilidade de 

descansar, liberdade para eleger férias, autonomia, responsabilidade, iniciativa, exigência, 

variedade, interesses, criatividade, controle, complexidade, etc.); sistema de incentivo (salário de 

base fixa ou pago por comissão, horas extraordinárias pagas; igualdade de oportunidades (objeto 

de discriminação); lugar do trabalho (trabalho em casa, teletrabalho, trabalho em computadores, 

posturas prejudiciais, cargas pesadas, estrutura e configuração do espaço laboral, privacidade, 

distribuição territorial); ritmos de trabalho (velocidade de trabalho, necessidade de cumprir 

prazos, tempo disponível para a tarefa); conteúdo do trabalho (complexidade, monotonia, 

necessidade de resolver problemas, ajuste em demandas e habilidades, possibilidade de aprender 

atividades novas); informação e participação (informação sobre riscos, possibilidade de discutir 

condições de trabalho); violência no lugar de trabalho (assédio, discriminação); papel 

(ambiguidade, conflito, sobrecarga, esvaziamento, etc.); processo (organização e divisão); clima 

organizacional (coesão grupal, apoio mútuo, cooperação, empatia, cordialidade, harmonia, estilo 

de direção e comunicação, competitividade, tendências ao conflito, riscos psicossociais). 
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A precariedade das condições de trabalho oferecida atualmente aos empregados está 

diretamente ligada ao desenvolvimento de doenças ocupacionais, bem como o agravamento de 

sintomas de doenças pré-existentes (GONÇALVES, 2004).  O próprio Ministério da Saúde 

(2001) afirma que a saúde dos trabalhadores tem sido amplamente influenciada pelas condições 

de trabalho a que são expostos. Devido à precarização do trabalho existe uma piora nas condições 

de saúde dos trabalhadores e um aumento das doenças, entre elas, os transtornos mentais.  

Atualmente se compreende melhor as relações que são estabelecidas entre trabalho e 

processo saúde-doença. Os campos de estudo que melhor tem contribuído para esse crescimento 

são: epidemiologia, psicologia social, ergonomia, dentre outros. Goldberg e Huxley (1993) 

forneceram uma rica contribuição acerca dos sintomas que proporcionam um abalo no 

funcionamento normal do indivíduo, criando a expressão Transtornos mentais comuns (TMC) 

para falar sobre sintomas que afetam a saúde do trabalhador como irritabilidade, insônia, fadiga, 

esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas. 

A perspectiva psicossocial pode ser compreendida a partir de dois lados. De um lado ela é 

flexível metodologicamente, permitindo ao pesquisador a utilização de diversas técnicas ou 

métodos. Essa perspectiva defende a superação da dualidade existente entre técnicas qualitativas 

e quantitativas. Mas por outro lado, que necessita ser levado em conta, ela é muito exigente e 

necessita que o pesquisador que faz uso dela não se conforme com a utilização de um único 

método ou técnica. Não há um roteiro com fórmulas perfeitas a serem adotadas, mas pode-se 

utilizar de pesquisas documentais, entrevistas, observações sistemáticas, registros de imagens, 

aplicação de questionários estruturados e padronizados e ainda testes psicológicos. Esse estudo se 

apoia na perspectiva psicossocial, que devido a sua flexibilidade e abrangência se sustenta em 

diferentes teorias, sendo coerente com o contexto socioeconômico e histórico que o fenômeno 

estudado se encontra inserido (BORGES et al., 2007). 

Ao analisar as condições de trabalho a partir de uma perspectiva psicossociológica, 

observa-se que os valores dos sujeitos devem ser analisados a partir de sua elaboração social, 

onde esses sintetizam elementos de um sistema simbólico amplamente compartilhado e 

expressam os conteúdos ideológicos que formam esse sistema. Os valores passam a orientar o 

comportamento refletindo o contexto sócio-cultural e também as identidades sociais dos 

indivíduos e dos grupos (PEREIRA, TORRES e BARROS, 2004). A vertente psicossociológica 

entende que a origem dos valores se encontra nas produções sociais de seu significado, o que por 

sua vez considera o fenômeno de ordem social atrelado a um fenômeno individual. 

O campo de saúde mental e trabalho ainda se encontram em processo de constituição, 

independentemente do fato de ser um campo de estudo ou um campo de atuação profissional. A 

perspectiva social ainda tem muito a desenvolver nesse contexto, mas também tem a 

possibilidade de agregar muito coisa também, devido a sua grande articulação (BORGES et al., 

2007). 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 09.11.2013 

 

Charlisson Mendes Gonçalves, Anizaura Lídia Rodrigues de 
Souza 

7 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt  
 

 

DOCENTES E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

  

A profissão de professor atualmente tem vivenciado um momento muito específico, e sobre 

ela segue abaixo uma citação muito interessante:  

 

...é uma profissão louvável, que merece respeito e consideração pela nobre missão, de 

quem a exerce, de transmitir conhecimentos aos alunos. Infelizmente, ocorreu uma 

deterioração das condições da formação e da prática profissional do professorado no 

Brasil, hoje tão desvalorizada no próprio universo acadêmico, na mídia e na sociedade 

em geral. Diversos trabalhos na literatura mundial mostram que ser professor é uma das 

profissões mais estressantes na atualidade (MELEIRO, 2002, p. 15). 

 

Nóvoa (1995) aponta que a crise de identidade que o professor vivencia se agrava devido a 

visão simplista de toda a sociedade, que juntamente com seus governantes, atribuem ao educador 

a responsabilidade direta por todos as falhas que existem no processo de ensino, e em 

consequência disso, por todo o fracasso escolar. Dessa forma, se desconsidera a falta de políticas 

públicas educacionais que surjam para suprir essas lacunas. Políticas que suprissem as 

necessidades básicas necessárias para que o processo educacional ocorra da melhor forma, como 

a falta de recursos pedagógicos, didáticos e a má remuneração recebida pelos professores. 

O processo de ensino envolve também o cuidado, e cuidar inclui conhecimento, valores, 

atitudes, ideias e, essencialmente, afeto. Quando não existe reconhecimento a todo o esforço 

desprendido pelos educadores o desânimo é iminente. Os professores ficam com suas emoções 

em desordem, sentindo sofrimento e dor se mesclando e revertendo. Os professores nesse cenário 

adoecem por tentar resistir ou negar seu sofrimento, fazendo com que o seu cotidiano seja 

marcado por insatisfações, exigências e desafetos. O trabalho aqui se torna uma fonte de doença 

e sofrimento (BARRETO, 2004). 

O elevado número de estresse, exaustão, sentimento de diminuição de realização 

profissional influenciam diretamente na produtividade do trabalho pedagógico. A Síndrome de 

Bournout ou depressões reativas são sintomas que demonstram um número cada vez maior de 

adeptos no âmbito da educação. Devido a Organização Mundial de Saúde essas doenças são 

catalogadas como doenças ocupacionais, e que são decorrentes da própria forma como ocorre a 

organização social do processo de trabalho. Na maioria das vezes isso é ignorado ou 

negligenciado pelo poder público (NUNES, 2005). 
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METODOLOGIA 

 

Os resultados apresentados a seguir referem-se à questionários estruturados sobre condições 

de trabalho, aplicados em 12 professores de uma escola privada na região do Vale do Aço, em 

Minas Gerais. Esses professores ministram aulas para o ensino infantil e fundamental.  

A escola participante da pesquisa não concedeu autorização para aplicação do questionário 

de significado do trabalho, alegando tratar-se de um instrumento extremamente longo, podendo 

atrapalhar a rotina dos professores participantes.  

Foram levantadas algumas características gerais que permitem à organização dispor de 

alguma avaliação da representatividade da amostra. Essas características se referem à idade, ao 

tempo de serviço, sexo, tempo no emprego atual e nível de instrução. Os professores 

participantes do estudo têm uma idade média de 36,82 anos (desvio-padrão de 12,46), um tempo 

médio de serviço de 17,29 anos (desvio-padrão=10,72). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS E JURÍDICAS  

Quase a totalidade da amostra foi composta por empregados por tempo indeterminado, com 

vínculo formal e jornada de trabalho completa. Entre os participantes da pesquisa cinco 

informaram contar com contratos temporários de trabalho. 

 

4.2 – CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS 

As perguntas sobre aspectos físicos e aspectos espaciais (geográficos e arquitetônicos) 

foram organizadas em escalas de freqüência de cinco níveis (nunca, quase nunca, cerca da 

metade do tempo, quase todo o tempo e todo o tempo). Por isso, exploramos se tais itens 

(perguntas) podiam ser agrupados em fatores baseados nas correlações existentes entre as 

respostas, tentando aplicar análise fatorial. Entretanto, a matriz de correlação não foi significativa 

(poucos coeficientes entre 0,30 a 0,70), predominando coeficientes muito baixos.  Tal resultado 

pode encontrar sustentação no fato de terem participado poucos professores nessa pesquisa, 

inviabilizando a realização de análises mais profundas. 

 Sobre segurança e saúde no trabalho ainda foi indagado aos participantes sobre as 

experiências de afastamento, constatando-se que elas foram vivenciadas, no último ano, por 

16,5% dos participantes. Tais afastamentos se caracterizaram por uma média de 59,47 dias, 

resultantes de estresse e burnout devidamente diagnosticados. Os respondentes percebem que 

certas doenças/sintomas (cansaço geral, estresse, dores musculares e nas costas) estão 
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relacionadas ao desenvolvimento do trabalho. Tais percepções podem ser suficientes para se 

pensar na adoção de programas compensatórios e preventivos, diminuindo as vulnerabilidades do 

trabalhador a tais sintomas.  

 

4.3 – PROCESSOS E CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE 

A maioria dos participantes (51,2%) avalia que possuem as qualificações necessárias às 

suas funções e reconhecem, ao mesmo tempo, a necessidade de atualização permanente.  

Entretanto, ao perguntar-se aos participantes sobre a oportunidade de participar de algum tipo de 

formação para melhorar suas competências no último ano, apenas 19,8% responderam 

afirmativamente. É necessário o incentivo da empresa, proporcionando diretamente o 

curso/treinamento, ou, custeando ou facilitando o horário para que o professor possa aproveitar 

ofertas de qualificações/atualizações oferecidas por diferentes instituições.  

Para apreender mais o conteúdo propriamente dito das atividades de trabalho as respostas 

indicaram que ampla proporção dos participantes percebe o conteúdo de suas atividades, 

descrevendo-as como aquelas que conciliam a normatização com a possibilidade de 

aprendizagem e de executar um trabalho exigente, pois há uma tendência clara nas respostas de 

identificar que o trabalho exige ‘Sempre’ ou ‘Muitas vezes’ o cumprimento de normas e, ao 

mesmo tempo, uma tendência clara de reconhecer em frequências próximas que o trabalho exige 

aprender coisas novas (67,4%), é intelectualmente exigente (60,5%), pode ser bem executado 

(71,8%) e o professor mantém certo controle sobre a execução da atividade, à medida que 

proporção ampla também respondeu que pode avaliar por si mesmo a qualidade do que faz 

frequentemente (86,2% ).  

 

4.4 – CONDIÇÕES DO AMBIENTE SOCIOGERENCIAL 

São necessários esforços da organização, principalmente através daqueles que exercem os 

cargos diretivos para garantir a adequada coordenação e integração da equipe de trabalho. E tais 

esforços se desenvolvem diante de dilemas organizacionais sobre quanto centralizar ou 

descentralizar as decisões, quanto incentivar a participação coletiva ou a divisão de autoridade, 

quanto verticalizar a estrutura ou horizontalizar, principalmente se tratando de uma instituição 

privada. Para apreender parcialmente o clima que predomina no ambiente de trabalho dos 

participantes, então, indagou-se sobre as suas vivências no coletivo de trabalho. A todas essas 

perguntas os participantes respondiam optando pela afirmação ou negação. Observou-se que as 

proporções das respostas apresentam uma tendência para a negação. Assim não predomina a 

exposição a pressões por decisões rápidas, à falta de material para executar as tarefas, a 

exigências desproporcionais às condições de trabalho, a conflitos com colegas e chefias, a agir 

conta seus princípios e valores, à sobrecarga de tarefas e a realizar tarefas contraditórias. No 
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entanto, apenas dois aspectos desses – conflitos com colegas e chefes e agir contra seus 

princípios e valores – o predomínio da negação da exposição ultrapassa os 80,0%, aproximando-

se de uma situação consensual. Os demais variam entre 52,0% a 69,8%, o que significa que a 

proporção de respostas afirmativas não é desprezível, e que quando se trata de clima 

organizacional, poucas ocorrências desagradáveis podem ser suficientes para torná-lo 

desarmônico.  

 

CONSIDERAÇÕES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A fim de poder pensar sobre os significados e/ou sentidos de todos esses resultados do 

ponto de vista da gestão organizacional, importa aqui retomá-los sintetizando a partir daqueles 

pontos que se mostraram como mais importantes e/ou chamaram atenção pela diferenciação das 

respostas dos participantes. 

Quando se focalizou os processos e características da atividade, emergiu que os 

investimentos em qualificação e atualização dependem da ação organizacional.  

 Além disso, deve-se considerar que o investimento em qualificação e atualização pode 

também exercer o papel de suporte organizacional melhor preparando o trabalhador para lidar 

com as situações imprevistas bem como lidar com as novidades e /ou mudanças nas suas 

atividades. Já se comentou sobre a função que esse tipo de suporte tem na prevenção de sintomas 

psicossomáticos (como estresse e cansaço geral). 
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