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RESUMO

A pesquisa  atual  em  dignidade  trata  de  seus  aspectos  universais  e  particulares.  Mais 

especificamente  no  contexto  do  trabalho,  esses  dois  aspectos  são  abordados  a  partir  de 

questões  legais,  das  demandas  de  mercado,  vicissitudes  de  certas  carreiras  e  situações 

abusivas. Neste estudo, além de trazer essas duas facetas do conceito, levanta-se seu terceiro 

aspecto: o singular.  A dignidade é tratada também como uma vivência,  parte do processo 

humano fundamental de vir a ser. Por esse motivo, objetivo geral da pesquisa é compreender 

como a dignidade, enquanto processo de vir a ser o que se é, é vivenciada no ambiente de 

trabalho.  Para alcançá-lo, foram entrevistados 20 professores universitários e empregada a 

fenomenologia compreensiva, abordagem que permite a compreensão de fenômenos humanos 

intersubjetivos.  Pertinente  a  esse  olhar,  utilizou-se  um método  de  análise  emergente,  que 

permitiu  vislumbrar  as  relações  entre  os  processos  vivenciais  a  partir  dos  dados.  Foi 

identificada uma profunda e imbricada relação entre o processo de vir a ser (tornar-se quem se 

é),  a  vivência  da  docência  e  a  vivência  da  dignidade.  Do  processo  de  tornar-se  foi 

compreendido que o tipo de pessoa manifesto relaciona-se com a finalidade de vida buscada. 

E  esta  com  a  escolha  por,  e  forma  de,  praticar  a  docência,  que  leva  a  uma  maneira 

personalizada de exercer a docência e à percepção de encontrar a si mesmo nessa atividade. 

Nessa experiência, realizadora de si a partir do trabalho docente, há a vivência de dignidade. 

Dignidade essa dotada de diversos sentidos. E toda essa experiência vivencial é situada, ou 

seja, aberta à realidade circundante. Com isso, diversas questões de gestão são discutidas, 

apontando-se para a construção de espaços de trabalho em sintonia com os elementos do 

processo de tornar-se quem se é de suas pessoas. É essa sintonia que viabiliza as experiências 

de realização e de dignidade, que podem gerar bons desempenhos, pois ali a pessoa pode 

concretizar sua finalidade de vida. Contudo, o respeito é parcela  sine qua non de toda essa 

proposta.

Palavras-chave: Dignidade; Trabalho; Vir a ser.



ABSTRACT

Current research about dignity deals with universal aspects and particular aspects. In the work 

environment,  more  specifically,  theses  two  aspects  are  treated  as  legal  issues,  market 

demands, particularities of certain careers and abusive situations. In this study, along with 

these two aspects of dignity, a third aspect is brought up: the singular one. Dignity is also 

taken as an experience of life, part of the core human process of Becoming. Hence, the main 

objective of this research is to understand how dignity, as a process of Becoming, is lived in 

the work environment. The comprehensive phenomenology was used to achieve it, because 

this  approach allows understanding inter  subjective human phenomena, and 20 professors 

were interviewed. The methodology used is emergent, what is consonant with these approach. 

It began with the description of the phenomena brought up in the interviews, than identified 

meaning fragments, the relationship between these meaning fragments (polithetic synthesis), 

the relationship  between the polithetic  synthesis  (superior  polithetic  synthesis)  and got  to 

identify typifications (monothetic synthesis). So, as a way to resume the relationships found 

the  movement  of  continuous  exchanges   it  entails,  were  drawn  figures  to  show  such  a 

dynamic. The interviews showed a deep and imbricated relationship between the process of 

becoming , the lived experience of teaching and the lived experience of dignity.  The data 

showed that in the process of Becoming, the life goal is oriented by the type of person. This 

goal relates to the choice of being a professor and the way a person teaches, what shows a 

personalized way of teaching and leads to the perception of finding  herself in the academic 

career.  In  such a  self  achieving experience,  dignity  is  also  lived.  Still,  dignity  has  many 

meanings. And all of this lived experience is situated in a larger context and exchanges with 

it. So management issues are discussed, pointing out to the possibility of building workplaces 

linked to the elements of the workers' process of Becoming. This link allows the experience of 

self achievement and dignity, which brings good performance. Nonetheless, respect is a sine 

qua non part of this workplace building.

Key-words: Dignity; Work; Workplace; Becoming.
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“você tem liberdade de ser você mesmo, de 
ser o seu próprio eu, aqui e agora, e não há 
nada que possa interpor-se no seu caminho. 
[…] Essa é a lei que  é.” (BACH, 1970, p. 
133, grifo do autor)



1. INTRODUÇÃO

Hodson  (2001)  afirma  que  “A vida  demanda  dignidade,  e  um trabalho  que  tenha 

significado é essencial para a dignidade” (Location1 110-13, tradução livre), e que “Dignidade 

é  a  habilidade  de  estabelecer  um senso  de  auto-valor  e  de  autorrespeito  e  de  apreciar  e 

respeitar os outros” (Location 113-15). Com isto entende-se uma relação profunda, de cada 

indivíduo, com seu trabalho, na medida em que este compõe uma parte “essencial” de sua 

dignidade e, também, de sua vida de forma mais ampla.

A questão da dignidade no trabalho foi abordada por diversos autores.  Cogo (2006), 

Brodie (2004), e Beitner (1984), desenvolvem seus argumentos a partir do ponto de vista legal 

relacionado  à  dignidade,  preocupando-se  com  a  problemática  de  como  tais  direitos  são 

preservados e desenvolvidos no ambiente de trabalho. Greenspan (2002), Buchanan (2001), 

Hodson (1996), e Agassi (1986) discutem questões relativas à configuração do trabalho para o 

respeito e promoção da dignidade no trabalho, tais como o  design do trabalho, práticas de 

Downsizing e  tipo  de  espaço  de  trabalho  (organização  braçal,  linha  de  montagem  com 

controle direto da supervisão, controle burocrático e organizações de trabalho participativas).

Morkhiber (2001) analisa a possível integração entre os conceitos de desenvolvimento 

econômico e direitos humanos, propondo uma configuração do trabalho pautada nos direitos 

humanos e na melhora do desempenho, ou seja, uma organização humanizada, competitiva e 

bem sucedida. Auerbach (1988) também trata da questão da competitividade, mas como uma 

oportunidade  para  que  os  trabalhadores  sejam  tratados  de  forma  mais  digna,  pois  as 

exigências de mercado forçam as organizações a buscarem melhores resultados, os quais não 

são possíveis sem trabalhadores mais bem preparados e produtivos. A ideia da relação entre 

tratamento  digno  e  mais  competitividade  é  abordada  por  Shahinpoor  e  Matt  (2007),  que 

defendem a  importância  da  discordância  por  princípios  ter  espaço nas  organizações,  pois 

quando os trabalhadores tem voz para expressar o que não concordam, são respeitados em sua 

dignidade e tornam-se mais leais e produtivos.

Heloani  (2004) e  Campos  e  Alverga  (2001)  centram suas  discussões  nos  aspectos 

negativos  da temática da dignidade,  ou seja,  da falta  de respeito  à  dignidade humana no 

trabalho, em situações de assédio e exploração. Sayer (2007) ressalta a necessidade de ir além 

1 Para esse texto foi utilizado material do Kindle, por isso o termo “location”, que é a forma como a paginação 
aparece na tela do aparelho.
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das questões mais visadas de desrespeito à dignidade, como assédio e  bullying, e tratar de 

questões de autonomia e confiança, para evitar que outras formas de desrespeito ocorram, 

enquanto  McMullen (2011) discute a diferença entre um gerenciamento de direito, firme, e 

possíveis abusos. Santos e Silva (2009), Lawless e Moss (2007), Chiappetta-Swanson (2005) 

e Stacey (2005) analisam a dignidade em trabalhos específicos, preocupando-se com questões 

relativas ao conteúdo da atividade realizada e como isso se relaciona com a dignidade de cada 

um dos grupos de trabalhadores estudados. Apesar dos trabalhos de  Santos e Silva (2009), 

Chiappetta-Swanson (2005) e Stacey (2005), utilizarem entrevistas para seus levantamentos, 

não é feita reflexão a respeito de questões individuais.

Margolis (1997) entende que a dignidade diz respeito à nossa “essência como seres 

humanos” (p. 101).  Afirma que “agir  com dignidade” leva os seres humanos ao encontro 

desse “valor essencial”. Ou seja, ao agir com dignidade, o indivíduo concretiza esse valor 

essencial. Também considera que, entre as “características que distinguem quem somos como 

seres humanos estão aquelas características que nos equipam com a capacidade de vir a ser” 

(p. 101). Dessa maneira, aquilo que define o homem enquanto tal, diferente de outros seres, é 

a capacidade de vir a ser. E começa, então, a traçar uma relação entre dignidade e vir a ser. 

Afirma: “a dignidade dos seres humanos consiste nas qualidades distintivas que nos fazem 

humanos, em primeiro lugar” (p. 101). Se, desta qualidades, a mais distintiva, é a capacidade 

de vir a ser, teríamos, como dedução, que a dignidade se constitui, também,  do vir a ser.

Contudo, Margolis (1997) não dirige sua pesquisa para esta relação. Preocupa-se com 

a  “operacionalização  da  dignidade  e  mapeamento  de  um  conjunto  de  'condições 

dignificantes'” (p. 102). Portanto, não trata das questões individuais, apesar de citá-las em sua 

definição de dignidade, nem se dirige à compreensão da dignidade. Ao invés disso, orienta-se 

para  a  “operacionalização”  da  dignidade  e  para  a  discussão  daquilo  que  as  organizações 

“devem, e podem,  fazer para promover a dignidade humana” (p. 102, tradução livre, grifo 

meu).

Portanto, pode-se perceber que há uma preocupação dos pesquisadores com a 

dignidade no trabalho e sua relação com a vida dos trabalhadores. Partilhando de tal 

preocupação, esta pesquisa contribui com o espaço social das organizações com uma reflexão 

sobre a dignidade como processo de vir a ser o que se é, a partir da abordagem teórica de 

Rogers (2011 [1977]), de forma a estimular um debate diferente sobre o tema, e fornecendo 

insights para  a construção de ambientes de trabalho capazes de permitir e estimular tal 
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processo. Apesar de Rogers (2011 [1977]) não ter focado suas discussões sobre o processo de 

vir a ser o que se é no trabalho, sugere que outras pessoas o façam, por considerar uma 

contribuição relevante, para a sociedade de uma forma geral, que espaços como as 

organizações de trabalho possuam uma melhor compreensão do ser humano e, com isso, 

possam planejar ambientes de promoção desse processo de vir a ser. Esse trabalho está em 

consonância com a  postura de Rogers (2011 [1977]), “enquanto não desenvolvermos esta 

ciência humana autêntica, estaremos apenas cultivando uma tecnologia para uso dos 

planejadores e ditadores, e não uma verdadeira compreensão da condição humana.” (p. 168)

Com isto, justifica-se a relevância do problema de pesquisa proposto por este trabalho: 

como a dignidade, enquanto processo de vir a ser o que se é, é vivenciada no ambiente de 

trabalho?

O processo de vir a ser o que se é, para Rogers (2011 [1977]),  constitui-se em um 

processo fluido e contínuo, o qual manifesta-se em todos os espaços da vida do indivíduo. 

Para ele, no caso da Psicologia, trata-se das patologias e desvios no ocorrer desse processo, 

buscando-se, por intermédio da terapia, sanar tais problemas. Neste trabalho, o foco não são 

os  desvios  do  processo,  mas  como ele  é  vivenciado no  ambiente  de  trabalho.  Assim,  o 

objetivo final da pesquisa foi o de compreender como a dignidade, enquanto processo de vir a 

ser o que se é, é vivenciada no ambiente de trabalho. 

Com tal objetivo de pesquisa, optou-se por pesquisar professores universitários e pela 

abordagem fenomenológica,  mais especificamente a fenomenologia sociológica de Schutz, 

tratando-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa. A abordagem fenomenológica, originada 

na filosofia e posteriormente trazida para outras ciências, conforme aponta Moreira (2004 e 

2002), faz parte de estudos de Psicologia, medicina e enfermagem. Durgee (1987) e Fennell 

(1985) são exemplos de pesquisas em Marketing e consumo. Mateu (2004) é um exemplo de 

pesquisa  empírica  com  expatriados.  Não  foram  encontrados  estudos  utilizando 

especificamente a abordagem de Schutz em administração, mas Oltramari (2005) sugere que 

esta  abordagem é  apropriada  para  a  realização de pesquisa  empírica  em temas  íntimos  e 

sensíveis.

Um método baseado na fenomenologia, segundo Sanders (1982), Merriam (2002) e 

Moreira (2002; 2004), é aquele que busca a essência do fenômeno, aquilo que é, permitindo 

sua  compreensão,  a  partir  das  experiências  vividas,  relatadas  pelos  pesquisados,  à  luz  da 

análise fenomenológica. Considera-se esta, a abordagem metodológica mais adequada, porque 
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se está refletindo sobre um processo essencial, vir a ser o que se é, e é a fenomenologia que 

busca  as  essências  e,  portanto, possibilita  compreensão.  Ela  não  é  uma  ciência  exata  e 

dogmática. Entretanto, é rigorosa ao ocupar-se dos fenômenos vividos, atos e correlatos da 

consciência. (CAPALBO, 1974, p.  33) .

Desta forma, orientando-se por Rogers (2011 [1977]) este estudo se propõe a “Seguir 

sua própria curiosidade esclarecida até os mistérios de certo aspecto da natureza humana, e, a 

partir dessa busca rigorosa, [...], trazer uma contribuição [...] ao conhecimento.” (p. 168-169). 

Para isso, desenvolveu uma revisão da literatura sobre dignidade, explicando no capítulo do 

referencial teórico: a dignidade como um conceito universal (2.1); as questões particulares da 

dignidade universal (2.2); o singular da dignidade, em sua relação com o processo de vir a ser 

o que se é (2.3); e a dignidade no âmbito do trabalho (2.3). Na sequência, apresenta-se o 

posicionamento epistêmico e a abordagem metodológica (cap. 3). No capítulo seguinte (4) são 

apresentadas as questões emergidas das entrevistas com os professores, que permitem chegar 

à  compreensão da vivência da dignidade no trabalho docente:  o encontro do processo de 

tornar-se quem se é com o de vivenciar a docência, que traz a realização de si no trabalho 

(4.1); os condicionantes da realização (4.2); o processo de vivenciar a dignidade no trabalho 

(4.3); e uma sintetização das relações encontradas (4.4). No capítulo 5 o debate teórico é 

retomado e discute-se os sentidos de dignidades obtidos nas entrevistas (5.1), a questão dos 

valores (5.2) e os condicionantes aos processos vivenciais pesquisados (5.2). No capítulo final 

(6) são oferecidas reflexões para a gestão, para a educação e para futuras pesquisas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. DIGNIDADE UNIVERSAL – ATRIBUTO COLETIVO DA HUMANIDADE 

Um ponto pelo qual se pode começar a discussão sobre dignidade é sua atribuição 

universal aos seres humanos por alguns autores,  tal  como é tratada na filosofia de Locke 

(1823, p. 29, §40, tradução livre, grifo meu) no seguinte trecho: “Não é nada além da dádiva 

do  homem,  a espécie  toda do homem,  como habitante  chefe,  que  é  a  imagem de seu 

Criador, o domínio sobre as outras criaturas.” Aqui fica evidenciada uma ideia de igualdade 

para  os  homens,  enquanto  espécie,  ou  seja,  a  coletividade  humana  é,  em sua  totalidade, 

constituída à imagem  de Deus. Portanto,  todo homem possui dignidade,  mas sua fonte é 

externa, Deus.

Locke (1823) descreve o “estado” do homem, no seu sentido de status como habitante 

do  planeta,  da  seguinte  forma:  “Nós  devemos  considerar  em  qual  estado  todo  homem 

naturalmente se encontra, e isto, é um estado de perfeita liberdade para ordenar suas ações, e 

dispôr de suas posses e das pessoas como considerarem adequado, dentro dos limites da lei da 

Natureza,  sem  pedir  licença  ou  depender  da  vontade  de  outro  homem.”(p.  106,  §4, 

tradução livre,  grifo meu) Este “estado”,  por sua vez,  fornece ao homem sua posição em 

relação às outras criaturas:

Um estado também de igualdade, no qual todo poder e jurisdição são recíprocos, 
nenhum tendo mais que outro, havendo nada mais evidente do que  criaturas da 
mesma espécie e classe, promiscuamente nascidas para as mesmas vantagens da 
natureza, e o uso das mesmas faculdades, deveriam ser também iguais entre si, sem 
subordinação ou sujeição, a menos que o senhor e mestre de todos eles fosse, por  
qualquer  declaração  manifesta  de  sua  vontade,  colocar  um  acima  do  outro,  e 
conferisse a ele, por um apontamento claro e evidente, um direito indiscutível de 
domínio e soberania. (LOCKE, 1823, p. 106, §4, tradução livre, grifo meu)

Desta maneira, o autor mostra que esse “estado” do homem é o que lhe confere a 

igualdade  em relação  aos  outros  homens,  não  havendo  reconhecimento  da  imposição  de 

qualquer coisa de um sujeito sobre outro, e, também, confere-lhe uma “posição” na hierarquia 

dos seres que habitam o planeta, a qual, conforme supracitado, é de soberania sobre as outras 

espécies.
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A  discussão  de  Locke  (1823)  refere-se  à  doutrina  do  cristianismo,  criticando 

duramente a ideia da escravidão (capítulo I, p. § 1 a § 5, p. 7-8 ) e das monarquias, que usam o 

“reino de Adão” para validar os comportamentos dos monarcas (capítulo II, p. § 6 a § 14, p. 9-

14), mas que, para ele, a “soberania” de tal reino não pode ser vista como uma negação da 

liberdade do homem: “Não tenho dificuldade alguma em supor a liberdade da humanidade, 

mesmo sempre tendo acreditado na criação de Adão.” (§ 16, p. 15, grifo meu).

Segundo Koehn e Leung (2008), a tradição judaico-cristã, representada pela sociedade 

ocidental, por considerar o homem como uma imagem de Deus, o qual é inerentemente bom, 

faz com que o homem também o seja. Considera a dignidade como algo inato, consequência 

da natureza humana, que seria um “valor pessoal” (p. 479). Ou seja, algo que está em cada 

homem,  todo e  qualquer  homem, mas refere-se a  cada  indivíduo,  que possui  esse  “valor 

intrínseco” (p 479), que é a dignidade. “As sociedades ocidentais tem tendido a compreender 

a dignidade humana como valor pessoal. Este valor é tipicamente visto como proveniente do 

status dos seres humanos como criaturas de Deus [..]” (KOEHN e LEUNG, 2008, p. 479, 

tradução  livre).  Portanto,  a  dignidade  é  dita  intrínseca  ao  homem,  podendo  também  ser 

considerada uma “propriedade completamente interna” do homem (p. 490), mas proveniente 

de uma fonte externa, Deus.

Koehn e Leung (2008) citam, também como característica da tradição judaico-cristã, o 

reconhecimento da existência de um aspecto relacional na dignidade, mas que a dignidade 

está no indivíduo. “A dignidade humana tem um aspecto relacional. Devemos aos outros e a 

nós mesmos o respeito à chama divina dentro do ser humano. Contudo, a dignidade reside no 

indivíduo, não nessas relações.” (p. 481). O indivíduo faz parte de uma coletividade, na qual 

cada um possui “o mesmo tipo e grau de dignidade” (p. 483). É “essa dignidade que une as 

pessoas”  e,  simultaneamente,  estabelece  “limites  racionais  explícitos  sobre  o  que  a 

comunidade (ou seus representantes) pode fazer com os indivíduos, que seja justificável.” (p. 

483, tradução livre)  Com isto,  evidencia-se o caráter normativo deste pensamento,  pois o 

“justificável” nada mais é, do que aquilo que obedece à norma. Também é possível perceber a 

questão de que esta é uma norma de Deus, à qual o homem obedece, sem a necessidade de 

controle por outro homem, pois a culpa o afligirá mesmo que não haja testemunhas de tal 

desobediência.  “Deus é o provedor da lei  moral.  […] violar a lei  é pecar contra  Deus,  a 

despeito de alguém mais saber sobre a ação. Como Deus é onisciente,  nenhuma violação 

escapa de ser por Ele notada.” (p. 488, tradução livre)
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Para Koehn e Leung (2008),  a  tradição judaico-cristã  atribui  um papel  absoluto  à 

dignidade, pois “Enquanto uma pessoa vive, merece nosso respeito. Ela vive pela graça da 

chama  divina  interna,  conferidora  de  dignidade.”  (p.  485,  tradução  livre)  Não  há 

condicionantes, além do fato de estar vivo, para fazer jus à dignidade. Além disso, pelo fato 

de que “Nada que uma pessoa faça pode mudar o fato de que cada pessoa é uma criatura de  

Deus” (p. 486), a dignidade é algo “inalienável”, “permanente” e “absoluto” (p. 486). Com 

isto, não há possibilidade de “perder” (p. 486) a dignidade, mas não se nega a possibilidade de 

sua violação.

Tomás de Aquino, que de acordo com Nicolas (2003 [2001]), aborda Aristóteles para 

“fazê-lo servir a uma síntese cristã total” (p. 24), pois “não pretende aprender dele os segredos 

da natureza, mas fazer da natureza que ele nos ensina um caminho para Deus.” (p. 24), é um 

autor da doutrina cristã que também afirma a universalidade da dignidade humana, mas ao 

usar a razão, conforme aprendida no estudo da filosofia de Aristóteles, para chegar ao mistério 

de Deus,  ou seja,  ao fazer  uma “integração do pensamento de Aristóteles  ao pensamento 

cristão”  (p.  27),  fornece  uma visão  de  dignidade  com aspectos  externos,  provenientes  de 

Deus, e internos, devido à racionalidade, que é algo próprio do homem.

Nicolas (2003 [2001]) considera “do Ser e  da Essência” como primeiro escrito de 

Aquino (Entre 1252 e 1259, quando era bacharel em Paris). Nele, encontramos a descrição: 

Homem é um animal racional, e não composto de animal e de racional, tal como 
dizemos que é composto de alma e de corpo. De facto, diz-se que o Homem é 
composto de alma e de corpo, tal como de duas coisas se constitui uma terceira 
realidade que não é nem uma nem outra. Efectivamente, o Homem não é a alma 
nem é o corpo. Mas se dissermos que o Homem é de alguma maneira composto de 
animal e de racional, não o será como uma terceira coisa é constituída de duas 
outras, mas como um terceiro conceito é formado de dois outros. (AQUINO, 2008 
[?], p. 16)

Desse modo, para Aquino (2008 [?]), assim como o homem é corpo e alma, é um 

animal racional. E essa racionalidade, não apenas o define, mas faz dele uma pessoa. E é este 

elemento que lhe confere uma dignidade que lhe é própria, por ser homem, não por ser a 

imagem de Deus, sem, contudo, perder sua ligação com o divino. 

Apesar desse nome “pessoa”, talvez não pertencer a Deus, a respeito da origem do 
termo, contudo, ele pertence a Deus de forma excelente em seu significado objetivo.  
Como  homens  famosos  foram  representados  em  tragédias  e  comédias,  o  nome 
'pessoa' foi dado para significar aqueles que tinham grande dignidade. Desta forma, 
aqueles que tinham alto nível na Igreja passaram a ser chamados 'pessoas'. Assim, 
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para  alguns  a definição  de  pessoa  é  dada  como 'hipóstase  distinta  por razão  da 
dignidade'. E porque a subsistência numa natureza racional é de alta dignidade, 
por isso todo indivíduo de natureza racional é chamado de 'pessoa'.  Agora a 
dignidade da natureza divina excede qualquer outra dignidade; e por isso o nome 
'pessoa'  pré-eminentemente  pertence  a  Deus.  (AQUINO,  [1265-1274],  Location 
611a-19 a 6119-24; 95666, tradução livre, grifo meu)

Apesar de, conforme exposto, Aquino apresentar o homem como animal racional, e a 

racionalidade  como  aquilo  que  confere  dignidade,  o  que  posiciona  a  dignidade  como 

universal,  presente  em todo homem,  não implica  em sua  igualdade.  Há  outros  aspectos 

externos, além de Deus, que configuram “posições de dignidade”. No  Artigo Segundo – [II-

II], Q. 102, art. 2, “Se pertence à observância prestar reverência e honra àqueles em posição 

de dignidade”, fica clara a ideia de uma hierarquia de dignidade, pois o artigo inteiro trata 

dessa  “dívida”,  daqueles  que  não  estão  nessa  “posição”  aos  que  nela  estão.  “Honra  e 

reverência são devidas àqueles em posição de dignidade” (AQUINO, [1265-1274], Location 

61068-73; 95666, tradução livre). Com isso, o autor deixa claro que, ser homem confere uma 

posição de dignidade para todo ser humano, mas ser um homem de feitos heroicos ou membro 

do clero, fornece outra posição, que se soma à primeira, diferenciando-o dos demais e dando-

lhe uma “graduação” mais alta, assim como Deus e os anjos tem uma “graduação” mais alta 

que o homem.  “A respeito da graduação de dignidade, dizemos que os anjos estão no meio,  

entre o homem e Deus. […] a alma está no meio do caminho entre Deus e a carne”(AQUINO, 

[1265-1274], Location 76699-704; 95666, tradução livre) 

Outra questão da dignidade ressaltada por Aquino é a liberdade. “Livre arbítrio é parte 

da dignidade do homem”(AQUINO, [1265-1274], Location 11106-11; 95666, tradução livre). 

Entretanto, ressalta que essa liberdade, que é parte de sua dignidade, pode levá-lo a perdê-la, 

pois “ao pecar, o homem sai da ordem da razão, e consequentemente perde a dignidade da sua 

humanidade, na medida que é naturalmente livre, e existe por si mesmo, e ele cai no estado 

escravizado das bestas”  (AQUINO, [1265-1274], Location 54814-19; 95666, tradução livre)

Ao discutirem as diferenças entre cultura ocidental e oriental, Koehn e Lohen (2008), 

chamam “liberdade”  de “autonomia  individual”  (p.  478).   É importante  lembrar  que esta 

“autonomia”, a qual refere-se ao livre arbítrio supracitado, poder escolher entre alternativas A 

e B, de forma não imposta por terceiros, difere da concepção de autonomia de outros autores, 

como Kant (2011 [2002]). Apesar de Koehn e Lohen (2008) agruparem a tradição judaico-

cristã com o pensamento de Kant, como se este fosse o mesmo conceito, aqui adota-se outro 
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posicionamento, considerando-se que a autonomia kantiana não é sinônimo de livre arbítrio 

como possibilidade de fazer qualquer escolha. 

A tradição judaica também faz a relação de atribuição de dignidade ao homem devido 

à sua semelhança com Deus. No Judaísmo, de acordo com Nevins (2005, p. 192, tradução 

livre) “O Judaísmo ensina que a dignidade humana é um reflexo da glória de Deus. Respeitar 

e  exaltar  nosso  próximo  é  venerar  nosso  Deus.”  Neste  argumento,  não  há  indícios  de 

hierarquização,  pois  refere-se  ao  próximo  como  “fellow  person”,  o  que  não  aponta  para 

qualquer qualificação além da de pertencer à classe humana.

Shultziner (2006) também destaca que, apesar da bíblia não ter o termo “dignidade 

Humana” (p. 667), pode-se perceber, em seu texto, diferentes elementos que demonstram a 

dignidade humana como “apontando para um valor humano essencial e inerente que não deve 

ser  violado” (p.  667,  tradução livre),  destacando a  santidade  da  vida humana,  devido ao 

homem ser criado à imagem de Deus, o que também aponta para uma ausência de hierarquia. 

“Deus implantou nos seres humanos uma semente sagrada de valor, e exigiu que protejamos a 

dignidade humana em nós e nos outros, e, assim, prejudicar a dignidade humana é uma ofensa 

direta  a  Deus.”(p.  667,  tradução livre).  Além disso,  o  termo  Kavod,  que  possui  diversos 

significados em hebreu,  é usado na bíblia,  também significando dignidade.  “Kavod como 

dignidade é igualitário e possuído por toda e cada pessoa, a despeito de quaisquer diferenças e 

divisões sociais , devido à criação igual por, e à imagem de, Deus. “ (p. 668, tradução livre)

Entretanto, Shultziner (2006, p. 667, tradução livre) ressalta que Kavod também pode 

significar “honra e respeito” (p. 668), nesta condição, há hierarquia e desigualdade na sua 

distribuição.  Neste  caso,  a  distribuição deixa de ser guiada pela  comunalidade da origem 

divina e passa a ser guiada pela individualidade do mérito e da condição social herdada por 

cada pessoa.

Shultziner (2006), a partir de decisões da suprema corte israelita, também descreve 

três aspectos, que considera característicos, da concepção judaica de dignidade humana (p. 

663 –  abstract,  tradução livre): a fonte original da dignidade humana é externa (Deus), a 

“dignidade do povo” precede a autonomia pessoal e a liberdade, e o conflito potencial entre os 

mandamentos de Deus e a autonomia pessoal e liberdade. Estes três aspectos diferenciam a 

concepção judaica da concepção de dignidade humana “secular-liberal” (p. 464).

O primeiro  aspecto  citado  por  Shultziner  (2006),  relativo  à  “fonte”  da  dignidade, 

relaciona-se  ao  debate  sobre  a  internalidade  da  dignidade.  Na  visão  liberal,  a  dignidade 
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humana é interna,  intrínseca,  do homem. Na visão judaica ela  é  externa ao homem, pois 

provém de Deus. Assim, por mais que haja um aspecto interior, devido ao homem ser uma 

imagem de Deus, ela só está presente porque é de Deus. Ou seja, sua fonte original não é o 

homem,  apesar  dele  apresentá-la.  Ele  só  a  possui  por  Deus  possuí-la,  o  que  a  torna 

“divinamente extrínseca” (p.665, tradução livre). “Seres humanos possuem dignidade porque 

foram dotados de dignidade por uma entidade divina externa e não porque tem capacidades 

racionais  autônomas  ou  qualquer  outra  capacidade.”  (p.  679,  tradução  livre)  Contudo, 

conforme previamente explicado, isto confere santidade a toda vida humana.

O aspecto seguinte, discutido por Shultziner (2006), mostra que, para os judeus, há a 

ideia de “dignidade do povo”, a qual demonstra uma precedência dos valores comunitários em 

relação  aos  pessoais,  ou  seja,  as  questões  coletivas  precedem  a  autonomia  e  liberdade 

individual. Tanto este aspecto como o terceiro apontam para uma diferença fundamental no 

que tange às escolhas, ao se refletir sobre autonomia e liberdade. Para o liberalismo clássico, 

aqui  descrito  como  “secular”,  o  individual  se  sobrepõe  ao  coletivo.  Ou  seja,  cada  um 

preocuparia-se mais com suas necessidades e interesses individuais do que com os coletivos. 

“As várias visões de mundo liberais  também compartilham como pressuposto central  que 

liberdade pessoal é definida como a habilidade de alguém de pensar, falar, e agir de acordo 

com as suas vontades, desejos e consciência pessoais.” (p. 664, tradução livre, grifo do autor)

Para a visão de mundo liberal, “a autonomia pessoal é definida simplesmente como o 

autogoverno de alguém sobre sua vida” (SHULTZINER, 2006, p. 664), ou seja, a pessoa age 

sem ser forçada por nada além de si mesmo. Neste “nada” inclui-se Deus, o que aponta para a 

terceira característica demonstrada por Shultziner (2006). Enquanto, no pensamento liberal, o 

homem  toma  suas  decisões  de  forma  individual  e  autogovernada,  na  visão  religiosa, 

partilhada pelos judeus, há um conflito potencial entre a autonomia e liberdade do homem e 

os mandamentos de Deus, o qual, sempre que a conciliação torne-se impossível, deverá tomar 

os mandamentos bíblicos como superiores à autonomia e liberdade individuais. Assim, no 

pensamento  judeu  retratado,  tanto  os  mandamentos  de  Deus  como  a  dignidade  do  povo 

prevalecem sobre as escolhas individuais, pois a autonomia não é desvinculada do contexto 

social e da comunidade (p. 674). A proteção da dignidade humana é vinculada aos preceitos 

religiosos e ao contexto social a ele relacionado.

Até este ponto, apesar de Koehn e Leung (2008) citarem Kant, o que se chamou de 

“autonomia” difere da concepção Kantiana. Para Kant (2011 [1788], p. 48-56), o homem é 
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dotado de razão. É ela,  a razão,  que fornece ao homem a lei  moral,  da qual  ele torna-se 

consciente através das máximas de vontade. E essa vontade será livre apenas quando capaz de 

seguir  tal  lei.  Neste  caso,  terá  autonomia.  Contudo,  poderá  não  segui-la,  apresentando 

heteronomia do arbítrio, na qual segue outros impulsos e desejos. E é neste sentido que o 

presente  argumento  defende  a  presença  de  um  potencial  para  dignidade,  este  sim  uma 

exclusividade humana: o homem tem a possibilidade de fazer escolhas, dignificantes ou não, 

e, inclusive, escolhas degradantes. Para si e para os outros. As atrocidades são, também, ações 

humanas, pautadas em escolhas. 

Portanto, Kant (2011 [1971]) demonstra uma ligação entre a busca da felicidade e a 

liberdade, a qual é “de um lado instigada e de outro restringida pelas leis morais” (p. 509) e 

“seria,  ela mesma a causa da felicidade universal” (p.  509).  Com isto,  “os próprios seres 

racionais seriam […] autores do seu próprio bem estar constante e, ao mesmo tempo, do bem 

estar dos outros.” (p. 509), entretanto, isso só é possível “na condição de que cada um faça o 

que  deve  fazer,  ou seja,  que  todas  as  ações  dos  seres  racionais  aconteçam como se elas 

originassem de uma vontade suprema que […] engloba todas as vontades particulares.” (p. 

509). De maneira que:

para a nossa razão, a felicidade sozinha está longe de ser o bem supremo completo.  
[…]  é  a  disposição  moral  que  condiciona  e  torna  possível  a  participação  da 
felicidade e não o contrário[...].  De fato,  nesse último caso, a intenção não seria 
moral  e,  por conseguinte,  ela  não seria  digna de toda a felicidade (KANT, 2011 
[1971], p. 511)

A liberdade e autonomia de Kant se mostram no exercício da lei moral, não é o mero 

exercício de fazer escolhas, mas escolhas de acordo com tal lei.  E essa lei moral de Kant 

(2011 [1788]) é universal, intrínseca ao sujeito, o que considera as diferenças nas condições 

irrelevantes. Ou seja, por piores que sejam as condições, se o indivíduo é capaz de agir pela 

lei moral, simplesmente o fará. Com isto, percebe-se, também, que a preocupação de Kant é 

com o indivíduo, como cada um legisla a lei moral, interna, para si mesmo. “[...] a vontade de 

um ser racional tem de ser considerada sempre e simultaneamente legisladora,  porque de 

outra forma não poderia ser pensada como fim em si mesma.” (KANT, 2011 [2002], p. 65)

Mas é na relação entre os seres humanos que, para Kant (2011 [2002]), o dever, ou 

seja, a norma prática da lei moral, ocorre.  “A necessidade prática de agir segundo […] o 

dever, não parte de sentimentos, impulsos e inclinações, mas sim unicamente da relação dos 

seres racionais entre si” (p.65). Portanto, a vontade livre é aquela guiada pela razão, mas isto 
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não elimina a existência de outras vontades. Contudo, a razão fará a relação entre a lei moral 

interna e as vontades, de forma a respeitar a dignidade do ser racional, pois a “dignidade de 

um ser racional […] não obedece outra lei senão aquela que simultaneamente dá a si mesmo.” 

(p. 65)

Para Kant (2011 [2002]), dignidade refere-se a algo que não tem preço. “Quando uma 

coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha 

acima  de  todo  preço,  e  por  isso  não  admite  qualquer  equivalência,  compreende  uma 

dignidade.” (p. 65) A dignidade é um valor interno, mas, como acima mencionado, vinculada 

à  racionalidade.  Por  esse motivo Kant  também restringe a  dignidade ao ser humano:  “  a 

moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas providas de 

dignidade.” (KANT, 2011 [2002], p. 65)

Na concepção de  Kant,  dignidade  é  baseada  na  razão,  na  capacidade  das  pessoas 

governarem a  si  mesmas  pelas  escolhas  morais.  “A autonomia  é,  pois,  o  fundamento  da 

dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional.”(KANT, 2011 [2002], p. 66) e 

“[…]  toda  a  dignidade  da  humanidade  consiste  precisamente  nessa  capacidade  de  ser 

legislador universal, se bem que sob a condição de estar ao mesmo tempo submetido a essa 

mesma legislação.” Desta forma, não há dúvida sobre a relação entre dignidade e obediência à 

lei moral interna, o que, também, não deixa dúvidas quanto ao caráter normativo e foco no 

indivíduo da obra Kantiana. O homem não precisa de coerções externas, pois o fato de ter a 

lei moral em si, lhe permite julgar e fazer suas escolhas pautado em tal julgamento.

Portanto,  é  possível  afirmar  que,  entre  os  autores  até  aqui  mencionados,  há  uma 

concordância quanto ao aspecto universal da dignidade. Mas Aquino e Shultziner ressaltam, 

também, o aspecto hierárquico da dignidade, dentro da humanidade, ou seja, há diferenças na 

dignidade entre os seres humanos. Em relação à “fonte”, “origem” da dignidade,  Kant é o 

único autor a considerá-la como absolutamente intrínseca, inerente à condição humana, e não 

como proveniente de Deus. Apesar de Tomás de Aquino reconhecer a racionalidade como 

aspecto inerente ao homem, que lhe confere dignidade, afirma-o em conjunto com a herança 

divina. Portanto, é uma dignidade com aspectos internos e externos.
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2.2 AS QUESTÕES PARTICULARES DA DIGNIDADE UNIVERSAL

No item anterior,  houve uma concordância dos autores  quanto à universalidade da 

dignidade.  A seguir serão apresentadas ideias de autores que se preocupam com aquilo que a 

dignidade  apresenta  de  não  universal.  Não  se  trata  de  negar  a  possibilidade  do  aspecto 

universal, mas de trazer à tona as questões relativas à hierarquização e ao reconhecimento 

social,  que  também  fazem  parte  do  conceito  de  dignidade.  Desta  forma,  começa-se  a 

discussão com a problemática da hierarquização, segue-se com o aspecto político e encerra-se 

com a questão relacional da dignidade. A função desta divisão é ilustrativa, pois estes são 

aspectos particulares que se relacionam.

2.2.1 Aspectos hierárquicos da dignidade como direito

Diferente  de  Kant  (2011  [2002]),  Waldron  (2007)  afirma  que  a  dignidade  não  é 

universal. Mas poderia sê-lo. Para ele, há uma questão hierárquica, particular, na dignidade. E 

isto  cria  um  paradoxo,  pois  se  tais  direitos  são  universais,  são  para  todos,  mas  se  são 

estratificados, restringem-se a grupos. Dessa forma, considera que, a menos que se reconheça 

tal questão, particular, de forma a garantir a dignidade para todos os estratos, a universalidade 

não é possível. Contudo, ele não propõe uma solução prática para esta problema. Ele aponta 

como solução possível colocar todas as pessoas na mesma posição da hierarquia, a mais alta:

uma vez associada com diferenciações hierárquicas de classe e status, “dignidade” 
agora transmite uma ideia de que todas as pessoas humanas pertencem à mesma 
classe e que esta classe, de fato, é uma muito alta, de muitas formas, tão alta quanto 
aquilo que anteriormente era tido como classes de nobreza. (p. 201, tradução livre)

O foco  de  Waldron  (2007),  contudo,  não  é  como  chegar  a  tal  configuração.  Sua 

discussão é meta-teórica, sobre a linguagem de dignidade. Ou seja, o que o termo significa, 

qual seu papel. E, a partir da reflexão sobre a linguagem, mais especificamente nos direitos 

humanos, expôr um paradoxo. O paradoxo está na defesa universal de algo particular. Ou seja, 

como o discurso dos direitos humanos,  que afirma ser sua “função” “promover,  proteger, 

respeitar ou reivindicar dignidade”, de forma a evitar qualquer “afronta […] para a dignidade 

humana.” (tradução livre, p. 201) conseguirá fazê-lo, se, por trás desta promoção e proteção 
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encontra-se uma ideia de classificação. Se a dignidade do sujeito A é diferente do sujeito B, 

isso significa que A explorar B não é uma afronta à dignidade?

Desta forma, Waldron (2007) se propõe a fazer questionamentos profundos (“hard”) 

sobre o uso do termo, sem enfatizar a existência ou não de certos direitos, mas o papel da 

dignidade  no  discurso dos  direitos  humanos.  Entretanto,  preocupa-se com o problema da 

ambiguidade no uso do termo.  Essa  ambiguidade é  mostrada  a  partir  da crítica feita  por 

Bentham (1987). Esta crítica refere-se à confusão entre o uso do termo como  conteúdo do 

direito, ou seja, “ter o direito à dignidade”, e o uso como  justificativa do direito, ou seja, 

direitos que são “baseados na dignidade”. Para Bentham (1987), a confusão entre estes dois 

usos  gera  um  argumento  absolutamente  sem  sentido,  “um  disparate  pobre  e  absurdo” 

(BENTHAM, 1987, p. 50 apud WALDRON, 2007, p. 203). Portanto, esvazia o significado da 

palavra dignidade no direito.

Assim, o objetivo de Waldron (2007) é responder às questões sobre o significado da 

dignidade nos dois contextos supracitados, de conteúdo e justificativa, em busca de identificar 

“qual é a substância que o termo exprime no discurso dos direitos humanos?” (p. 202). Com 

isto, tanto tenta abordar as questões do conteúdo como da justificativa, no uso do termo nos 

direitos humanos, e, ainda, se há alguma relação entre ambos, que permita evitar a crítica de 

Bentham.

Com esta proposta, Waldron (2007) chega ao pensamento de que a questão hierárquica 

não deve ser ignorada, ao se discutir o significado da dignidade, nos discursos atuais sobre 

direitos humanos. Ao invés disso, pode-se buscar as raízes históricas de hierarquia e nobreza, 

e, com isso, vislumbrar duas possibilidades para compreender o significado da dignidade. A 

primeira  possibilidade,  “ontológica”  (p.  231),  remete  à  “ideia  teológica  da  existência  de 

hierarquia na criação de Deus” (p. 231), na qual o ser humano teria um status muito superior 

aos  animais.  Nesta  concepção,  retoma-se  a  questão  da  herança  divina,  discutida  no  item 

anterior. Portanto, retoma-se também a exterioridade da dignidade.

A segunda,  mais  “construtivista”  (WALDRON,  2007,  p.  231),  retira  sua  ideia  de 

dignidade de sistemas de hierarquia e nobreza, existentes nos direitos humanos. Trata-se de 

uma “universalização radical do status de inviolabilidade tradicionalmente associado com alta 

hierarquia.”  (p.  231,  tradução  livre).  Aqui,  novamente  a  dignidade  é  colocada  como 

extrínseca,  pois  uma  posição  ou  status não  é  algo  inato,  da  espécie,  mas  socialmente 
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instituído. A partir dessas duas ideias, o autor propõe uma universalização do maior padrão de 

hierarquia ou nobreza, ou seja, todo homem faz jus ao mais alto nível hierárquico.

A reflexão de Waldron (2007) não tem um caráter normativo. Tanto, que afirma “eu 

não quero debater sobre a existência de qualquer conjunto de direitos particulares,  nem a 

favor ou enfatizando qualquer conjunto particular de direitos” (p. 202). Sua preocupação está 

em expôr as questões hierárquicas presentes nos direitos humanos e a impossibilidade que 

trazem para a universalização do conceito de dignidade.

Enquanto Waldron (2007) não se preocupa com a forma de colocar em prática tal 

superação das particularidades para chegar à universalidade da dignidade, esta é a proposta de 

Habermas (2010). Assim como Waldron, Habermas também reconhece a dignidade como não 

universal, na atual configuração dos direitos humanos. Mas propõe a forma de alcançá-la: a 

luta dos cidadãos para criar uma democracia genuinamente pautada em um tratamento digno 

para todos.

2.2.2 A questão política da dignidade: a conquista do exercício do direito

Baseando-se em Waldron (2007), Habermas (2010) demonstra concordar que trata-se 

de uma questão paradoxal. O conceito igualitário de dignidade humana é fruto da 

generalização de dignidades particulares. As dignidades dependentes de status, características 

das  sociedades  hierárquicas  tradicionais  unem-se  em  uma  dignidade  universal  dos  seres 

humanos.  Com  isso,  chega-se  a  um  “conceito  abstrato”  de  dignidade  universal,  com 

“conceitos  precursores  particularísticos”  (Abstract,  p.  464,  tradução  livre).  Com  isto, 

configura-se  o  paradoxo:  o  conceito  de  dignidade  passou  a  ser  generalizado,  ou  seja, 

pertencente  a  todos,  igualando todo ser  humano,  contudo,  anteriormente,  seu papel  era  o 

oposto, de diferenciar o status de cada ser humano. 

Habermas (2010), descreve:

Quando  essas  dignidades  dependentes  de  status,  que  ocorrem  no  plural, 
coalescem na dignidade universal dos seres humanos, essa nova dignidade abstrata 
mostra as características particulares de um ethos corporativo. Ao mesmo tempo, 
entretanto,  a  dignidade  universal  que  se  aplica  a  todas  as  pessoas  igualmente, 
preserva a conotação de um auto-respeito que depende do reconhecimento social. 
Como uma  tal  forma  de  dignidade  social,  a  dignidade  humana  também  requer 
ancoragem no status social […] Assim o conceito de dignidade humana transfere 
seu conteúdo de uma moralidade de respeito igual para todos para a ordem de status 
de  cidadão,  que derivam seu auto-respeito  do fato  de que  são reconhecidos  por 
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todos  os  outros  cidadãos  como  sujeitos  de  iguais  direitos  acionáveis. 
(HABERMAS, 2010, p. 472, tradução livre, grifos do autor) 

Portanto,  Habermas (2010) mostra  que a dignidade,  para ser universal,  precisa ser 

socialmente reconhecida.  Que a  noção de auto-respeito,  não se refere simplesmente a  ser 

humano, mas a ser reconhecido socialmente pelos outros como cidadão. Portanto, a hierarquia 

só pode ser superada na presença desta configuração política, que chama de “utopia realista” 

(p. 464).  “Apenas a filiação a uma comunidade política constitucional pode proteger, por 

assegurar  direitos iguais,  a  dignidade humana igual  de todos.” (p.  464,  abstract,  tradução 

livre) Desta forma, é possível perceber que, nesta discussão, Habermas (2010) indica um forte 

vínculo político e de luta para viabilizar a prática da ideia de dignidade humana igualitária, 

ou seja,  comportamentos  condizentes  com tal  ideia.  É o  status  de cidadão que  iguala  os 

indivíduos, e, assim, permite uma vida em sociedade igualmente digna para todos.

Contudo, essa conquista da dignidade universal só será adequada se respeitar cada um 

e todos os indivíduos enquanto tal. Ou seja, se for uma universalização que atenda às questões 

de cada pessoa:

ainda  há  dois  estágios  faltantes  na  genealogia  do  conceito:  Primeiro, 
universalização deve ser seguida por individualização. A questão é o valor do 
indivíduo nas relações horizontais entre diferentes seres humanos, não o status de 
“seres humanos” na relação vertical com Deus ou com criaturas “mais baixas” na 
escala  evolucionária.  Segundo,  a  relativa  superioridade  da  humanidade  e  seus 
membros deve ser substituída pelo valor absoluto de qualquer pessoa. A questão é o 
valor único de cada pessoa. (HABERMAS, 2010, p. 473-474 tradução livre, grifos 
do autor)

Além disso, para Habermas (2010) os  direitos  humanos  são  necessários  para  a 

conquista e respeito da dignidade humana universal. Eles são uma “resposta” às violações da 

dignidade humana, o que permite considerá-los como “especificações da dignidade humana, 

sua fonte moral”(p. 464, Abstract, tradução livre). Por essa razão, Habermas explica o aspecto 

“legal-moral” dos direitos humanos pelo papel “mediador” do conceito de dignidade humana 

(p. 464).

Para Habermas (2010), desde o início, sempre houve uma conexão conceitual entre 

direitos humanos e dignidade humana. Ainda que isto estivesse implícito. Se considerarmos 

que a violação da dignidade humana demandou a criação dos direitos humanos, há um “ponto 

de partida histórico” (p. 466) que faz a ligação entre direitos humanos e dignidade humana. 

Este ponto de partida é o próprio momento do desenvolvimento da lei. Com isto, ele sugere 

que a dignidade humana é “um conceito substantivo normativo do qual os direitos humanos 
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podem ser deduzidos a partir da especificação das condições sob as quais a dignidade 

humana foi violada” (p. 466, tradução livre, grifo meu). Por essa razão, “'dignidade humana' 

não é apenas uma expressão classificatória […] mas a 'fonte' moral da qual todos os direitos 

humanos derivam seu significado”(p. 466, tradução livre).

Habermas (2010) defende que, essa origem moral, na dignidade humana, dos direitos 

humanos, é o que “explica a explosiva força política de uma utopia concreta” (p. 466) e pode 

combater as violações aos direitos humanos, tanto em formas abertas de desrespeito, como 

formas mais discretas, tais como embotá-los e denegri-los.

Os direitos básicos possuem um caráter abstrato, que precisa ser formulado de forma 

concreta para cada caso, devido `a importância atribuída ao respeito e ao valor de cada pessoa, 

anteriormente citados. Para Habermas (2010), recorrer à dignidade humana facilita o alcance 

de um consenso, para que se possa falar em conceitos legais universais, pois é comum que a 

necessidade de interpretação dos direitos básicos leve a resultados diferentes em culturas 

diferentes. Assim, a partir  do acordo quanto à centralidade da dignidade, torna-se mais fácil 

chegar a um acordo quanto a tais direitos. Contudo, salienta que:

o significado jurídico da dignidade humana não é exaurido pela função de erigir 
uma cortina de fumaça para disfarçar diferenças mais profundas. O fato de que o 
conceito de dignidade humana também pode ocasionalmente facilitar conciliação ao 
especificar e estender os direitos humanos pela neutralização de diferenças 
irreconciliáveis não pode explicar sua posterior emergência como um conceito 
legal.(p. 467, grifos do autor, tradução livre)

Desta forma, Habermas (2010) não deixa de atentar para os aspectos particulares da 

dignidade ao apontar sua função na criação de direitos humanos universais.  É a partir da luta 

e empenho dos cidadãos que se conquista o respeito às especificidades da dignidade humana, 

que, por sua vez, permite  construir direitos civis mais completos e conceitualmente 

articulados. Entretanto, tais direitos civis só serão capazes de evitar situações de exclusão, 

sofrimento e discriminação, se forem completados por direitos sociais e culturais, e pela  a 

criação de políticas públicas que promovam conjuntamente tais direitos.

Habermas (2010, p. 468) critica a “autonomia”, do liberalismo, mostrando que o uso, 

no discurso político e econômico, de países como EUA e Inglaterra, da ideia de garantir a 

“vida autônoma dos cidadãos primariamente por garantias das liberdades econômicas”, serve, 

na verdade, para destruir o equilíbrio entre as diferentes categorias de direitos básicos. Afirma 

que políticas, como dos Estado Unidos, países da Europa Continental e Grã Bretanha, de 
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“assegurar uma vida autônoma para cidadãos primeiramente através de garantias das 

liberdades econômicas”  (p. 468, tradução livre, grifo do autor), nada mais é do que uma 

grande falácia, que promove a desigualdade, não os direitos básicos. E reforça, 

fundamentando-se em Lohmann (2005):

Dignidade humana, que é uma e a mesma em qualquer lugar e para qualquer um, 
fundamenta a indivisibilidade de todas as categorias de direitos humanos. Apenas 
em colaboração entre si, podem os direitos básicos cumprir sua promessa moral de 
respeitar a dignidade de cada pessoa igualmente. (p. 468-469, tradução livre, grifo 
do autor)

Portanto, Habermas (2010  )  considera a dignidade como  universal,  mas  apenas 

ocorrerá desta forma a partir  do respaldo do direito e da contínua luta dos cidadãos para 

manter o respeito às leis e à dignidade. Considera uma função “medidora” da dignidade, como 

um “sismógrafo”:

que registra o que é constitutivo para uma ordem legal democrática, ou seja, apenas 
aqueles direitos que os cidadãos de uma comunidade política precisam conceder a si 
mesmos se forem capazes de respeitar uns aos outros como membros de uma 
associação voluntária de pessoas livres e iguais.(p. 469, tradução livre, grifo do 
autor)

Desta forma, neste contexto político conquistado por pessoas livre e iguais, Habermas 

(2010) coloca  a dignidade humana como o “'portal' através do qual a substância 

igualitária e universalística da moralidade é importada para a lei” (p. 469, tradução livre, 

grifo do autor). É esta função, ideal, da dignidade na lei, que a distingue de sua participação 

atual na lei. Por isso a expressão “utopia realística”. É algo ideal, mas que pode se tornar real. 

A dignidade humana pode fazer a conexão entre moral e lei, permitindo o surgimento de uma 

ordem política realmente fundada nos direitos humanos.

Habermas (2010) considera ser crédito de Kant alçar a Dignidade Humana à sua “atual 

expressão canônica” (p. 465, tradução livre), exemplificando tal influência com uma decisão 

da corte alemã, em 2006, que considerou inconstitucional o Ato de Segurança na Aviação 

(que permitiria abater uma aeronave com passageiros caso fosse transformada em uma arma 

de ataque, como no caso do ataque às torres Gêmeas de 11/09), com o argumento de que “o 

dever do estado (de acordo com o Artigo 2.2 da constituição) de proteger as vidas de 

potenciais vítimas de um ataque terrorista é secundário ao dever de respeitar a dignidade 

humana dos passageiros”  (p. 465, tradução livre, grifo meu). Para Habermas (2010), o 

argumento da corte é claramente um emprego do imperativo categórico de Kant, pois é o 
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respeito à dignidade do indivíduo que impede o estado de considerá-lo como meio para 

alcançar um fim, mesmo que esse fim seja salvar vidas. Contudo, o fato do imperativo 

categórico de Kant ser usado para a fundamentação do conceito de dignidade humana no 

contexto da lei, não implica que o próprio Kant desse uma “importância sistemática”  ao 

conceito. Na verdade, Kant defende, nas palavras de Habermas (2010, p. 474, tradução livre), 

que a “'dignidade infinita' de cada pessoa consiste em sua exigência de que os outros 

respeitem a inviolabilidade deste domínio de livre arbítrio”.

O argumento, de Habermas (2010), de que a dignidade humana cria uma conexão 

entre moral e lei, tem, em Kant, a base conceitual dos aspectos intrínsecos, relativos às 

questões racionais, internas, da consciência individual. É importante ressaltar que a lei possui 

aspectos positivos e coercitivos, devido à sua orientação para a institucionalização e para o 

compartilhamento de ações inclusivas, que diferem da moral. Uma relação legal transgredida 

precisa ser reivindicada, para que as punições cabíveis sejam aplicadas, assim resguardando o 

respeito merecido. Com isso, ao contrário de Kant, Habermas propõe que a lei, do Estado, 

imporá limites aos indivíduos, não apenas a sua consciência.

Portanto, a dignidade humana tem um papel importante, como mediadora, na mudança 

de perspectiva de obrigações morais para reivindicações legais. “O reconhecimento  legal 

reivindicado  pelos  cidadãos  vai  além  do  reconhecimento  recíproco  de  sujeitos  morais 

responsáveis,  que  tem  o  significado  concreto  do  respeito  exigido  para  um  status  que  é 

merecido”  (HABERMAS,  2010,  p.  472,  tradução  livre,  grifo  do  autor)  e  “o  conceito  de 

dignidade humana transfere  o conteúdo da moralidade de respeito igual para todos para o 

status de ordem dos cidadãos que derivam seu respeito próprio do fato de que são 

reconhecidos por todos os outros cidadãos como sujeitos de iguais direitos acionáveis.” 

(HABERMAS, 2010, p. 472, tradução livre, grifo do autor). Assim, fica demonstrada  a sua 

aderência à ideia de Günther (2008, apud HABERMAS, 2010), de que a democracia e os 

direitos humanos se co-originam, devido a uma pressuposição mútua –  direitos humanos 

possibilitam o processo democrático, sem o qual não se teria tais direitos.

Além disso, há o problema daquilo que é difundido na retórica de direitos humanos e 

seu mau uso, no qual tem-se um reforço do poder predominante, não uma real promoção da 

democracia. “A tensão entre ideia e realidade, que foi importada para a realidade em si, assim 

que os direitos humanos foram traduzidos em lei positiva, confronta-nos hoje com o desafio 

de pensar e agir realisticamente sem trair o impulso utópico.”  (HABERMAS, 2010, p. 
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478, tradução livre, grifo meu). Esta ressalva mostra a preocupação de Habermas com a 

proteção da dignidade, universal, de todo ser humano, pois o significado moral da inclusão da 

dignidade nos direitos humanos é de que “todos sejam respeitados em sua dignidade humana 

como sujeitos de igual direito.”(HABERMAS, 2010, p. 478, tradução livre, grifo meu)

Isto permite vislumbrar os dois elementos,  previamente citados  como faltantes, na 

origem do conceito de dignidade humana apontados por Habermas (2010):  individualização e 

o  valor absoluto da pessoa. Contudo, mesmo com tais ressalvas, afirma que “apenas essa 

conexão entre dignidade humana e direitos humanos origina a fusão [...] de conteúdos morais 

com lei coercitiva como meio no qual a construção de ordens políticas justas pode ser 

realizada.”  (p. 479, tradução livre)

Desta maneira, é possível perceber que Habermas (2010) demonstra uma forma de 

transformar  em realidade  o  que  Waldron  (2007)  expôs.  Também é  possível  perceber  sua 

preocupação  com  as  questões  coletivas  e  individuais,  mas  para  tratar  do  universal,  pois 

ressalta o valor de cada indivíduo para mostrar que todos possuem valor. Com isto, também 

aparecem  as  questões  intrínseca  e  extrínseca  da  dignidade.  Se  é  preciso  conquistar  a 

dignidade, aponta-se um caráter de exterioridade. Contudo, é uma conquista de algo que já lhe 

pertencia, por ser livre e ter valor. Assim, há uma relação de que, aquilo que é interno precisa 

do externo para ser reconhecido. E aquilo que é universal precisa atender ao particular para se 

materializar.

2.2.3 O direito à dignidade como experiência social

Jacobson (2009) considera  que  a  dignidade  é  parte,  há  um bom tempo,  tanto  dos 

discursos na área de saúde como na área de direitos humanos, os quais são unidos, conceitual 

e historicamente, na Declaração Universal de direitos Humanos. Contudo, é a ideia de Mann 

que propõe a relação entre direitos humanos e saúde mediada pela experiência de dignidade. 

Com isto posto, Jacobson (2009) desenvolve seu artigo inspirada pelo insight de Mann sobre 

a relação de reciprocidade entre saúde e direitos humanos, que demonstra ser a experiência de 

dignidade que explica tal relação de reciprocidade. Com isto, aponta para a necessidade de 

uma  taxonomia  de  dignidade.  E,  com  essa  inspiração,  Jacobson  (2009)  desenvolve  uma 

pesquisa,  a  qual  permite-lhe  afirmar  que:  “dignidade  é  uma  qualidade,  de  indivíduos  e 

coletividades, que é constituída pela interação e interpretação, e estruturada por condições 
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pertinentes  aos  atores,  relacionamentos,  cenários,  e  à  ordem  social  mais  ampla.”  (p.  8 

tradução livre)

Para Jacobson (2009), a dignidade possui duas formas principais: dignidade humana e 

dignidade  social.  Cada  uma  destas  formas  possui  diversos  elementos.  A primeira  é  uma 

qualidade universal, abstrata, de todo ser humano, presente na espécie, seja nas coletividades 

ou em cada indivíduo, portanto, também, interna. Não é quantificável, tampouco pode ser 

criada ou destruída. A segunda se manifesta nas interações sociais, é “produzida socialmente “ 

(p.  4)  podendo  ser  dividida  em  dois  tipos:  dignidade-do-self e  dignidade-em-relação.  A 

dignidade-do-self é uma “qualidade de auto-respeito” (p. 4). A dignidade-em-relação aparece 

no comportamento, durante a interação, no respeito e valor atribuído às pessoas. Estes dois 

tipos  de  dignidade  social  não  são  universais.  São  consideradas  por  Jacobson  como 

“contingentes”(p.  4),  o que permite que sejam “medidas,  violadas ou promovidas” (p.  4). 

Neste ponto do argumento, Jacobson (2009) afasta-se da concepção de Kant (2011 [1971] p. 

509, grifo meu), de que “a obrigação que decorre da lei moral permanece válida para a prática 

particular da liberdade de cada um, mesmo que os outros não se conformem com essa lei”, 

pois  explica  a  dignidade  como  construção  social,  portanto,  influenciada  pelos  outros,  e 

extrínseca.

Toda interação humana, para Jacobson (2009), tem o potencial de ser um encontro de 

dignidade. Ou seja, toda interação pode evidenciar a dignidade. Mas isso tanto pode ocorrer 

no  sentido  de  sua  promoção como de  sua  violação,  ambas  possíveis  no  nível  coletivo  e 

individual (correspondendo às categorias de dignidade  supracitadas). Há diversas condições 

que influenciam a forma como o encontro se desenrolará, como os atores envolvidos e suas 

relações. Tais condições apresentam-se simultaneamente, e de diversas formas. Contudo, a 

pesquisa de Jacobson apontou tendências para a violação e para a promoção. A violação foi 

encontrada,  de  forma  mais  comum,  quando  havia  diferença  de  poder  entre  os  atores 

(assimetria), e em situações em que uma das partes encontrava-se em um estado vulnerável, e 

a  outra  em posição  de  antipatia.  A promoção  mostrou-se  mais  em casos  de  relações  de 

solidariedade entre os atores, em ambientes de justiça, e “circunstâncias humanas” (p. 5). Tais 

tendências são descritas como “fatores de risco à violação ou promoção da dignidade: sua 

presença não determina completamente violação ou promoção, mas faz tais resultados mais 

prováveis”. (p. 5) 
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Desta forma, Jacobson (2009, p.8), a partir dos elementos (estáticos) da taxionomia 

encontrada em sua pesquisa, afirma que “dignidade é constituída pelos processos sociais de 

interação e interpretação”, e que sua pesquisa é uma contribuição para os trabalhos em saúde 

e em direitos humanos, pois demonstra a ligação entre entidades individuais e coletivas, o que 

pode ajudar a explicar a relação entre condições sociais e de saúde, tanto em indivíduos como 

em comunidades, orientando possíveis intervenções. 

A obra de Jacobson (2009), com sua preocupação com a promoção da dignidade, e 

possíveis intervenções que evitem a sua violação, aponta para uma construção normativa e 

coletiva. Contudo, trata-se de uma norma com diversos aspectos relativos e especificidades, 

dependente  do  contexto  social  para  sua  compreensão  e  aplicação,  respeitando  tais 

particularidades. Apesar de reconhecer a parcela inerente da dignidade, esta apresenta-se em 

conjunto com a forma social da dignidade, possível apenas a partir da interação e do encontro.

Assim, Jacobson não adota a posição a favor da luta política de Habermas. Adota uma 

posição de exposição próxima da de Waldron, pois define termos e descreve situações, sem 

dar uma sugestão direta e incisiva para promover a dignidade ou evitar sua violação.

Os argumentos de Waldron, Habermas e Jacobson permitem perceber um raciocínio de 

que, para se ter o respeito à dignidade, como universal, é preciso reconhecer e atender seus 

aspectos não universais, particulares, relacionados a  status, hierarquia, e às diversas formas 

como as interações e relações sociais podem desenvolver-se. Além disso, ainda que se admita 

que todo ser humano partilha uma dignidade universal, caso não se reconheça a dignidade de 

alguém,  a  situação  de  desrespeito  ou  humilhação  pode  estabelecer-se.  Ainda  que  seja  o 

próprio sujeito que não se reconheça como digno e, como tal, não exija seus direitos.

Portanto, mostra-se como reflexão desses autores que é preciso atender aos aspectos 

particulares da dignidade, se o que se pretende é a sua universalidade. Negar a existência de 

hierarquizações ou estratificações não as elimina. Seja pela função positiva e coercitiva da lei, 

da  construção  de  um espaço  político  genuinamente  democrático,  seja  pela  promoção  de 

relações sociais mais respeitosas, as particularidades são colocadas como aspectos relevantes 

para a possibilidade da experiência da dignidade humana como valor universal, de todo e 

qualquer grupo.

Apesar de Habermas e Jacobson tangenciarem a discussão dos aspectos individuais, 

eventualmente  citando  o  indivíduo,  fazem-no  para  traçar  sua  parte  no  coletivo.  Não  se 

aprofundam em demandas ou aspectos específicos da dignidade relacionados ao indivíduo.
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2. 3 O SINGULAR DA DIGNIDADE: OBJETIVO DE VIR A SER O QUE SE É 

Em 1997, Margolis afirmava:  “Dignidade se refere à essência de quem somos como 

seres humanos. Agir com dignidade é fazer jus a esse valor essencial”. (p. 101, tradução livre) 

Assim, este é um argumento que sugere duas ideias: a dignidade é a essência de ser humano, e 

agir  com  dignidade  é  ser  um  ser  humano.  E  prossegue: “Mais  significativas  dentre  as 

características que distinguem quem somos como seres humanos são aquelas características 

que nos equipam com a capacidade de vir a ser.” (MARGOLIS, 1997, p. 101, tradução livre, 

grifos do autor). Mas, a despeito da repetição do termo essência, a fonte de embasamento 

citada é Gordon Allport2, psicólogo da linha de Psicologia social psicológica de forte traço 

positivista.

A concepção aqui adotada não segue tal orientação positivista. De forma diferente, 

utiliza a abordagem humanista de Rogers (2009 [1961]), com sua respectiva base filosófica 

em Kierkegaard (2001 [1849]) e Buber ([1974]), para explicar a dignidade como objetivo de 

vir  a  ser  o  que  se  é.  Rogers (1961)  considera  que  o  homem é  um processo  fluido,  em 

constante  transformação,  “um  processo  de ir  alcançando valor e  dignidade pelo 

desenvolvimento de suas potencialidades” (p. 395, tradução livre, grifo meu). Ou seja, o 

valor e a dignidade do homem são os objetivos do processo de desenvolvimento das suas 

potencialidades. Portanto, Rogers considera como essência do homem o próprio processo de 

vir a ser o que se é; e que a dignidade não é sinônimo de ser o que se é, mas seu objetivo. 

Cabe ressaltar que a construção rogeriana é também chamada de Psicologia humanista 

existencial. Isto é possível, segundo Bezerra e Bezerra (2012, p. 21) ao falar da Abordagem 

Centrada  na  Pessoa  (ACP),  porque  “Há  aspectos  significativos  que  correlacionam  o 

pensamento do seu fundador, Carl Rogers, com alguns pressupostos da psicologia humanista e 

da filosofia existencialista”. Para Fadiman e Frager (ano, p. 226) : “estes escritores [Buber e 

Kierkegaard] são uma fonte de fundamentação para as marcas que Rogers traz da filosofia 

existencial”. Além disso, há uma “atitude” fenomenológica na obra rogeriana, como citam 

Bezerra  e  Bezerra  (2012, p.  21) “Mesmo que seu trabalho não tenha sido orientado pela 

2 Pode-se aprofundar a orientação teórica de Allport nas obras: RODRIGUES, A; ASSMAR, E. M. L; JABLONSKI, B. 
Psicologia Social. 27 ed. Petrópolis: Vozes, 2009. E 

BERNARDES, Jefferson de Souza. História. In STREY, M. Et al. Psicologia Social contemporânea: livro texto. 10. ed. Rio 
de janeiro: vozes, 2007.
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fenomenologia, percebe-se em sua obra, desdobrada em várias fases, a prática de uma atitude 

desta natureza.”

Rogers (2009 [1961]) reconhece que há um grande número de possibilidades, quando 

se reflete sobre os objetivos de vida buscados pelas pessoas, ou seja, os fins aos quais as 

pessoas  dedicam suas  vidas,  dentre  os  quais,  tanto  se  incluem questões  como “glorificar 

Deus”, “gozar, abandonar-se e satisfazer todos os desejos sensuais”, e “tornar-se o chefe de 

uma  raça  superior”  (p.  187).  Com  isto,  percebe-se  que  Rogers  não  deixa  de  admitir  o 

potencial destrutivo do ser humano, mas, conforme supracitado, considera que sua natureza 

profunda  é  construtiva,  pois  tais  aspectos  destrutivos  serão  sintomas  de  adoecimento  da 

pessoa.

Rogers (2009 [1961]) cita Kierkegaard para o que considera como “a melhor forma de 

expor essa finalidade de vida” (p. 189) : “ser o que realmente se é” (KIERKEGAARD, 1941, 

P. 29  apud ROGERS, 2009 [1961], P. 189). É a partir desta ideia, de uma autenticidade do 

sujeito, que Rogers começa a discutir o que entende por autonomia, que significa a pessoa: 

“optar  por  objetivos  que  ele [o  indivíduo]  pretende  atingir.  Torna-se  responsável  por  si 

mesmo. Decide que atividade e comportamentos significam alguma coisa para si e os que não 

significam nada.” (p. 193-194, grifo do autor). Ou seja, essa autonomia implica em assumir 

aquilo que se pretende e  suas possíveis consequências,  pois terá  que deixar  claro para si 

mesmo que objetivos são esses, que pretende alcançar, para que possa escolhê-los. Só então 

determinará se têm, ou não, significado. “A liberdade para uma pessoa ser ela mesma é uma 

liberdade cheia de responsabilidade […] Ser autodirigido implica opções – e aprender das 

consequências.” (p. 194, grifo meu)

Uma outra questão, também citada por Rogers (2009 [1961]) como fundamentada em 

Kierkegaard, é a ideia de que ser é um processo. Portanto, as pessoas estão em um fluxo, em 

permanente mudança.  O indivíduo “começa a  apreciar-se a  si  mesmo como um processo 

fluido”  (p.  195)  o  que  é  chamado  por  Kierkegaard  de  “processo  constante  de  tornar-se” 

(KIERKEGAARD, 1941 b, p. 79,  apud ROGERS, 2009 [1961], p. 195). Assim, afirma que 

“Ser o que se é é mergulhar inteiramente num processo. A mudança encontra-se facilitada, e 

provavelmente levada ao extremo, quando se assume ser o que realmente se é.” (ROGERS, 

2009 [1961], p. 200). E este é um processo complexo, que implica em outros elementos, como 

a tendência do indivíduo a estar aberto para as próprias experiências.
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2.3.1 A contribuição de Kierkgaard utilizada por Rogers

Kierkegaard (2001 [1849]) explica que “o homem é uma síntese de infinito e de finito, 

de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, é, em resumo, uma síntese.”(p. 19) 

Com isto, mostra que o homem não é um ou outro de cada par dialético, mas a relação entre  

eles. E, se essa relação se conhece, há um “eu”: “essa relação é o eu do homem” (p. 20) 

Entretanto, esse eu não se equilibra por si só, depende do conjunto das relações dialéticas.

A partir  disso,  Kierkegaard  (2001 [1849])  aponta  para  o que  chama de  “uma das 

formas do verdadeiro desespero […]: a vontade desesperada de sermos nós mesmos” (p. 20,. 

grifo meu). A outra forma de desespero é o seu oposto “não querermos ser nós mesmos”(p. 

20)  Neste  ponto,  é  adequado  fazer  o  recorte  de  que  não  se  tratará  de  toda  o  obra  de 

Kierkegaard,  mas  apenas  a  parcela  que serve de base para  o trabalho de Rogers.  Assim, 

apenas o primeiro desespero será desenvolvido, pois é da busca por ser o que se é que Rogers 

se utiliza em suas obras.

 Kierkegaard (2001 [1849], p. 34, grifo meu) afirma que “Enquanto não consegue 

tornar-se ele mesmo, o eu não é ele mesmo. E não ser ele mesmo constitui desespero.” Com 

isto  é  possível  perceber  que  ser  o  que  se  é  não  é  estático,  é  “tornar-se”,  envolve  um 

movimento contínuo dessa síntese que é o homem, portanto é um permanente tornar-se. Além 

disso,  estar  fora  desse  movimento  implica  em  incômodo,  motivo  de  ser  tratado  como 

desespero, entretanto “o desespero não é apenas um mal passivo, mas uma ação” (p. 60). Com 

isto indica que este desespero é, também, movimento. Um movimento em prol de ser quem se 

é, ou seja, retornar ao processo de tornar-se.

Kierkegaard (2001 [1849]) aponta para um certo inconformismo humano ao falar do 

desespero por querer ser si mesmo, pois há uma recusa do que é dado e uma tentativa de 

construir: “o eu quer, desesperadamente, dispor de si, ou, como criador de si mesmo fazer do 

seu eu o que quer ser, escolher o que o seu eu concreto admitirá ou não. Já que esta não é uma 

qualquer concretização, é a sua”(p. 65, grifo meu) Mas cabe retomar a ideia de movimento, 

pois o uso da palavra “concreto” pode sugerir uma ideia inadequada de estagnação. O autor 

considera  que  “o  que  o  eu  é  em  nenhum  momento  adquire  constância,  uma  eterna 

constância.” (p. 66)
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Ao posicionar a liberdade no par possível ou necessário, Kierkegaard (2001 [1849]) 

também a coloca como dialética. Assim, “o eu é liberdade” (p. 33), mas a liberdade é fruto da 

relação  da  síntese  humana  consigo  mesma.  E  este  par  faz  parte  do  eu,  porque  “o  eu  é 

necessidade por ser ele mesmo, e é possível porque deve realizar-se.” (p. 38). Assim, o eu só 

pode  tornar-se  sendo  livre,  mas  essa  liberdade  tem  a  participação  do  possível  e  da 

necessidade. “Tornar-se ele mesmo é um movimento inerte. Tornar-se é partir, mas tornar-se si 

mesmo é um movimento sem deslocação.” (KIERKEGAARD, 2001 [1849], p. 38-39). Ou 

seja, tornar-se é movimento por ir em direção ao possível, mas é “inerte”, “sem deslocação”, 

porque só se realiza na necessidade: “a necessidade exerce, no campo do possível, a função de 

reter”  (p.  38).  Caso  não  se  tenha  esse  movimento  inerte,  que  concilia  o  possível  e  a 

necessidade, não há realidade. “Não pára de crescer aos olhos do eu o campo do possível, e 

este encontra sempre mais possível, porque nenhuma realidade se forma.” (KIERKEGAARD, 

2001 [1849], p. 39)

Deste recorte da obra de Kierkegaard, a qual possui outros conceitos, não tratados aqui 

por fugir ao escopo do trabalho proposto, pode-se identificar a visão do contínuo processo de 

vir a ser adotado por Rogers. Trata-se de um complexo processo de busca por e construção de 

si mesmo, o qual engloba relações dialéticas em um constante movimento. Portanto, é essa 

vivência dinâmica que possibilita o processo de “ir alcançando” dignidade mencionado por 

Rogers.

2.3.2 A visão de homem de Rogers 

Rogers (2009 [1961]) mostra-se um autor otimista em sua visão de homem. Tal pode 

ser considerado porque afirma que, quando o homem tem a “liberdade de escolher” (p. 186), 

apresentará  algo  construtivo:  “a  natureza  profunda  do  ser  humano,  quando  funciona 

livremente,  é  construtiva  e  digna  de  confiança.”  (p.  222)  Contudo,  essa  “liberdade  de 

escolher”  refere-se  ao  estado  de  saúde.  Ou  seja,  Rogers  reconhece  a  presença  de 

psicopatologias  como elementos  que  retiram do indivíduo  tal  liberdade,  pois  o  indivíduo 

perde a capacidade de ouvir a si mesmo e de vivenciar as experiências em sua plenitude.

Este  olhar  de  Rogers (2009  [1961]),  de  que  a  natureza  humana  é  construtiva  e 

confiável, permite considerar que essa liberdade responsável coloca o indivíduo numa posição 
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de dispensar qualquer controle externo para controlar suas necessidades, pois ele possui um 

conjunto de necessidades que se equilibram. 

O único controle dos impulsos que existiria, ou que se mostraria necessário, é o 
equilíbrio natural e interno de uma necessidade em relação a outra e a descoberta de 
comportamentos  que  seguem um vetor  mais  intimamente  ligado à  satisfação  de 
todas  as  necessidades.  A experiência  de  satisfação  extrema  de  uma  necessidade 
(agressiva, sexual, etc.) de forma que violentasse a satisfação de outras necessidades 
(de amizade, de ternura, etc.) - uma experiência muito comum, na pessoa organizada 
defensivamente – ficaria bastante reduzida. (ROGERS, 2009 [1961], p. 223)

Portanto, a liberdade não é descontrolada, desregulada. Ela é controlada pelo próprio 

indivíduo,  que  busca  a  manutenção  de  seu  equilíbrio  interno  e  a  satisfação  de  suas 

necessidades  de  associar-se com os  outros.  Estes  controles  internos  são  “atividades  auto-

reguladoras  complexas  do  seu  organismo  –  os  controles  termostáticos  tanto  psicológicos 

como fisiológicos – de maneira a viver numa harmonia crescente consigo mesmo e com os 

outros.” (ROGERS, 2009 [1961], p. 223)

Para  Rogers (2009  [1961]),  estar  aberto  à  experiência  significa  ter  uma  relação 

amigável com a mesma, permitindo-se vivenciar o novo continuamente. Mesmo em relação a 

si mesmo, por exemplo, quando um aspecto negado vem à tona (p. 196). Para reforçar seu 

argumento, cita a forma como Maslow apresenta as pessoas auto-realizadas. Rogers considera 

que a descrição de tais pessoas aponta para esta abertura: “Sua facilidade de penetração na 

realidade, sua maior aproximação de uma aceitação parecida com a do animal ou com a da 

criança, e sua espontaneidade implicam uma consciência superior dos seus próprios impulsos, 

dos seus próprios desejos, opiniões e reações subjetivas em geral.” (MASLOW, 1954, p. 210 

apud ROGERS, 2009 [1961], p. 197)

Para Maslow (1943), a busca por auto-realização, ou seja, vir a ser tudo que é capaz 

de ser,  “o que um homem pode ser, ele deve ser”. (Location 180; 405, tradução livre), é uma 

das  necessidades  humanas.  O  homem  possui,  também,  outros  tipos  de  necessidades, 

“básicas”, como as fisiológicas. (Location 35-38; 405, tradução livre), mas, o fato de atender 

ao que é preciso para sobreviver não tira a inquietude do indivíduo “desejar ser mais e mais 

do que é, tornar-se tudo que é capaz de se tornar.” (Location 180; 405, tradução livre)

Para  Rogers (2009  [1961]),  a  abertura  à  experiência  é  ligada  a  uma  abertura  e 

aceitação do outro, pois, ao aceitar a si mesmo, o indivíduo torna-se capaz, também, de aceitar 

o outro (p. 198). Novamente fundamenta-se na fala de Maslow sobre pessoas auto-realizadas, 
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pois: “o indivíduo auto-realizado olha para a natureza humana tanto em si como nos outros.” 

(MASLOW, 1954, p. 207 apud ROGERS, 2009 [1961], p. 198). Com isto, prepara a base para 

mais um de seus argumentos quanto à natureza positiva do homem, pois esta aceitação de si e 

do outro fazem parte de uma harmonia construtiva, na qual o homem controla sua vida por 

meio do equilíbrio dos sentimentos, pois o homem aceita que sente raiva e hostilidade, assim 

como sente amor e ternura. Com isto, descobre que não é mau, assim como os outros não são.

quanto mais ele for capaz de permitir que esses sentimentos fluam e existam nele, 
melhor  estes  encontram  seu  lugar  adequado  numa  total  harmonia.  […]  Seus 
sentimentos,  quando  os  vive  de  uma  maneira  íntima  e  os  aceita  em  sua 
complexidade, realizam uma harmonia construtiva e não um mergulho em qualquer 
forma de vida descontrolada. (ROGERS, 2009 [1961], p. 201).

Esta “direção” não é vista por Rogers (2009 [1961], p. 206) como fácil ou simples. Na 

verdade, afirma que não pode ser realizada de forma plena, mas que é “uma forma de vida 

sempre a prosseguir” (p. 206) . E esta “forma de vida” é uma opção de valores, viável graças à 

liberdade responsável anteriormente mencionada. Com isto, “ser plenamente ele mesmo, em 

toda a sua fluidez, não é sinônimo de ser mau ou descontrolado. Pelo contrário, é sentir, com 

um crescente  orgulho  que  é  um membro  sensível,  aberto,  realista,  autônomo  da  espécie 

humana” (p. 206).

Desta forma, assim como vir a ser quem se é vincula-se a uma liberdade responsável, a 

dignidade também o fará. Para vivenciar a dignidade, é exercida a liberdade responsável de 

ser quem se é. 

2.3.3 A “vida boa” 

Rogers (2009 [1961]) chama essa vida em harmonia, construtiva, na qual o sujeito é o 

que realmente é, de “vida boa”. A “vida boa” é profundamente dinâmica, pois representa viver 

o processo fluido previamente mencionado. É neste processo que o indivíduo tem “a maior 

liberdade para se tornar ele próprio” (p. 211), pois experimenta a vivência plena de todos os 

sentimentos, a cada momento, em suas diversas intensidades, nas diferentes relações. Com 

isto, vivencia a si mesmo, pois “ele é todos esses sentimentos”. (p. 211, grifo do autor) e têm 

na experiência “uma parte do seu eu em transformação e em desenvolvimento” (p. 212).

Para Rogers (2009 [1961]), essa “vida boa” pode ser considerada como uma “direção” 

(p. 213), pois não é estática e implica na existência da liberdade do sujeito para escolher 
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qualquer caminho. Portanto, a “vida boa” seria a “direção” escolhida que lhe permite ser ele 

mesmo. E ser ele mesmo constitui-se em um processo em movimento contínuo.

Este  processo,  discutido  por  Rogers (2009  [1961]),  possui  como  elementos 

característicos a abertura crescente à experiência, o aumento da vivência existencial e uma 

confiança  crescente  no  próprio  organismo.  A abertura  crescente  à  experiência  pode  ser 

identificada na capacidade do indivíduo viver  suas  experiências  de forma mais  completa, 

ouvindo a si mesmo, saindo das negações e barreiras, características da atitude defensiva, e 

sendo progressivamente mais capaz de “vivenciar o que se passa em si”. (p. 215)

O segundo elemento, característico da “vida boa”, tratado por Rogers (2009 [1961]), 

refere-se a viver o presente, ou seja, cada momento de forma plena, de tal maneira que o 

próximo comportamento ou reação é completamente imprevisível, pois todo momento é novo, 

assim como ele, também, se descobre e se torna mais ele mesmo a cada momento, pois esta é 

uma vivência fluida. “Uma forma de exprimir a fluidez que está presente numa tal vivência 

existencial é dizer que o eu e a personalidade emergem  da experiência” (p. 215, grifo do 

autor). Desta forma, não há estruturas previamente estabelecidas para a experiência. Ao invés 

disso, há “uma descoberta da estrutura na experiência, uma organização fluente, mutável, do 

eu e da personalidade.” (p. 216, grifo do autor). Portanto, é a própria experiência, enquanto 

processo vivido, que fornece a sua estrutura. E esta é uma estrutura momentânea, pois cada 

nova experiência apresentará, também, uma nova estrutura.

A confiança  crescente  no  seu  organismo  é  a  terceira  característica  da  “vida  boa” 

abordada por  Rogers (2009 [1961]),  descrita  como “meio de alcançar um comportamento 

cada vez mais satisfatório em cada situação existencial” (p. 216). Entretanto, a confiança não 

se pauta em uma infalibilidade das escolhas. A confiança é decorrente do fato de que cada 

resposta  é  dada  de  acordo  com os  dados  disponíveis.  Se  tais  dados  forem insuficientes, 

gerando  uma  ponderação  inadequada,  o  erro  será  rapidamente  percebido  e  poderá  ser 

corrigido. Pois, conforme o autor propõe, as três características são parte da vida boa. Desta 

forma, a pessoa está aberta para a experiência, vivendo-a momento a momento, o que lhe 

permite  ser  um  processo  fluido,  em  constante  mutação,  que  tenderá  à  direção  de  um 

funcionamento mais pleno, equilibrado e construtivo. 

O  indivíduo  torna-se  mais  capaz  de  permitir  que  seu  organismo  total  funcione 
livremente em toda a sua complexidade, escolhendo, entre um grande número de 
possibilidades, o comportamento que num determinado momento o satisfará de um 
modo mais geral e genuíno. O indivíduo é capaz de confiar mais no seu organismo 
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[…]  não  porque  seja  infalível,  mas  porque  pode  estar  completamente  aberto  às 
consequências  de  cada  um  de  seus  atos  e  corrigi-los  se  não  o  satisfizerem. 
(ROGERS, 2009 [1961], p. 219)   

Rogers (2009 [1961]) afirma que sua proposta de uma “vida boa” traz implicações. 

Uma delas refere-se à perspectiva da liberdade como oposta ao determinismo, a qual, para ele, 

é tratada como um paradoxo em psicoterapia, pois tenta-se falar em liberdade, mas explica-se 

pensamentos  e  comportamentos  como  determinados  por  algo  anterior.  Ou  seja,  tenta-se 

explicar a liberdade usando o determinismo. Por essa razão, Rogers (2009 [1961], p. 221) 

sugere sua definição de “pleno funcionamento”, do sujeito que experiencia o processo fluido 

da “vida boa” como possível solução para esse dilema: “A pessoa que funciona plenamente, 

[…]  não  apenas  experimenta  mas  utiliza  a  maior  liberdade,  quando  espontânea,  livre,  e 

voluntariamente  escolhe  e  quer  o  que  também  está  absolutamente  determinado.”  Aqui, 

“determinado” refere-se à ação escolhida a partir de todos os fatores da situação existencial, 

portanto não é anterior à experiência, mas por ela gerada, tendo por orientação, na seleção, a 

busca pelo comportamento que melhor satisfaça o processo de ser o que se é.

Tal como sugerida por Rogers, a “vida boa” poderia ser extrapolada para a vida digna. 

Isto porque a vida boa é aquela na qual a pessoa se encontra em um equilíbrio dinâmico no 

qual  vivencia o processo de vir  a  ser.  E,  com isso,  pode seguir  sendo quem é.  Portanto, 

também segue  desenvolvendo suas potencialidades e alcançando a dignidade. 

2.3.4 A relação humana: a influência de Buber na obra de Rogers

Rogers (2009 [1961) considera que a relação humana serve para o crescimento pessoal 

em qualquer esfera da vida. O cliente em relação com seu terapeuta, o trabalhador em relação 

com seus colegas, a pessoa em relação com sua família, enfim, todas as relações humanas 

podem gerar  aprendizado,  e,  com isso,  crescimento pessoal.  Este  aprendizado,  contudo,  é 

diferente de algo ensinado de forma tradicional em sala de aula, com alguém que transmite e 

alguém que recebe o conhecimento. É a experiência na relação que traz aprendizagem ao 

sujeito. Não é algo que um transmite ao outro. Ao invés disso, é algo que se aprende graças ao 

fato de ter a experiência da relação. “se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra 

pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer, e mudança e 

desenvolvimento pessoal ocorrerão.” (p. 37)
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É nesta forma de considerar a relação humana que Rogers utiliza uma parte da obra de 

Buber. Segundo Newton Aquiles von Zuben (1974), na introdução da tradução de “EU e TU” 

para o português, a obra de Martin Buber é uma “filosofia do diálogo”, em que “EU e TU não 

é  simplesmente uma descrição fenomenológica das atitudes  do homem no mundo,  mas é 

também e sobretudo uma ontologia da relação.” (p. XL-XLI)

Von Zuben (1974) pontua  que  a  relação tratada  por  Buber  indica  “aquilo  que,  de 

essencial acontece entre seres humanos e entre o Homem e Deus.” (p. XLI) Com isso, afirma 

que “Buber  efetua  uma verdadeira  fenomenologia da  relação” (XLII)  porque o homem é 

considerado como situado no mundo, tendo a relação como fundamento de sua existência. E 

acrescenta  que  a  “maior”  contribuição  de  Buber  encontra-se  na  forma  como  sua  obra 

esclareceu as duas atitudes do homem, traduzidas pelas palavras princípio Eu-Tu e Eu-Isso. 

Cada atitude é uma forma de realizar a existência humana. A primeira é a atitude da vida 

dialógica e a segunda é a atitude de utilização.

Para von Zuben (1974),  ambas as atitudes são humanas e autênticas,  não cabendo 

distinções éticas. Há, contudo, uma questão problemática quando uma relação com o outro, 

que clamaria pela atitude Eu-Tu, ocorre como Eu-Isso. Neste caso, “a relação perde o seu 

sentido de construtora do engajamento responsável para com a verdade do inter-humano, aí 

então,  o Eu-Isso é  destruição do si-mesmo, e o homem se torna arbitrário e  submetido à 

fatalidade.” (VON ZUBEN, 1974, p. LIV)

Buber (1974, p. 3) afirma que “o mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade 

de sua atitude.” Isto porque há as duas palavras princípio – Eu-Tu e Eu-isso – que podem ser 

ditas pelo homem. Contudo, o Eu de cada palavra princípio não é o mesmo. A primeira só 

pode ser proferida pelo ser em sua totalidade,  porque Tu não se confina, não é objeto. A 

segunda nunca será proferida na totalidade, pois trata-se de alguma coisa que é experienciada, 

ou seja, “o experimentador não participa do mundo; a experiência se realiza 'nele' e não entre 

ele e o mundo” (p. 6).

A  partir  dessa  ideia,  Buber  (1974)  separa  o  mundo  da  relação  do  mundo  da 

experiência. O autor define que o mundo da relação ocorre em três esferas: a vida com a 

natureza, a vida com os homens e a vida com os seres espirituais. Para os objetivos deste 

trabalho,  apenas  compete  a  segunda esfera,  pois  foi  esta  parte  do  mundo da relação que 

contribuiu com a construção da obra de Rogers. 
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Ao tratar da esfera da vida com os homens, Buber (1974, p. 7) afirma: “Nesta esfera a 

relação é manifesta e explícita: podemos endereçar e receber o TU.” Dessa maneira, como 

supracitado, explica que uma pessoa não “experiencia” a outra, porque, se o fizer, deixa de ser 

Tu e passa ser Isso. Uma pessoa entra em relação com a outra. “Eu não experiencio o homem 

a quem digo TU. Eu entro em relação com ele no santuário da palavra princípio. Somente 

quando eu saio daí posso experienciá-lo novamente. A experiência é distanciamento do TU.” 

(p. 10) Com isso, a relação dialógica de Buber é a EU-TU, na qual há a reciprocidade, não a 

coisificação do outro.

Para Buber (1974) o Tu não é encontrado fora do Eu. O “Tu” está no “Eu” quando este 

“Eu” lhe dirige a palavra princípio. Assim, o “Tu” é o ato essencial do “Eu”, porque “sou eu 

quem entra em relação imediata com ele.” (p. 12) . Com isso, Buber (1974, p. 13, grifo meu) 

aponta uma ideia de “ser” que é em relação, pois: “O EU se realiza na relação com o TU; é 

tornando EU que digo TU.” E completa: “toda vida atual é encontro.” Ou seja, o encontro faz 

parte do processo de tornar-se.

Este  encontro,  como descrito  por  Buber  (1974)  não possui  intermediários,  porque 

“todo meio é obstáculo. Somente na medida em que todos os meios são abolidos que acontece 

o encontro.” (p. 13) Além disso, o encontro é imediato, no sentido de que a presença só é 

possível no presente, pois não há relação sem presença. E o encontro é recíproco: “Relação é 

reciprocidade. Meu TU atua sobre mim assim como eu atuo sobre ele.” (p. 18).

Buber (1974) ressalta que, ao sair da relação, o “Tu” passa a ser um “Isso”. Por outro 

lado, ao entrar na relação, um “Isso” pode tornar-se um “Tu”. Portanto, as duas palavras-

princípio intercambiam-se ao longo da vida. A vida atual é encontro, mas “não se pode viver 

unicamente no presente; ele poderia consumir alguém se não estivesse previsto que ele seria 

rápida e radicalmente superado.” (p. 39) e finaliza: “o homem não pode viver sem o ISSO” 

(p.39). Contudo, faz a ressalva de que “aquele que vive somente com o ISSO não é homem” 

(p. 39). Isto porque, como supracitado, é no encontro que ocorre o tornar-se.

Bezerra e Bezerra (2012) afirmam que há “diversos pontos de convergência” (p. 28) 

entre as ideias de Rogers e Buber, mas que é dessa relação Eu-Tu, do encontro, que Rogers 

fala  ao  tratar  da  relação  terapeuta-cliente,  pois  “nos  momentos  profundos  do  processo 

psicoterápico  dá-se  uma  verdadeira  relação  Eu-Tu,  um  encontro  dialógico  permeado  de 

reciprocidade”  (BEZERRA e  BEZERRA,  2012,  p.  28).  Portanto,  fica  evidenciado  um 

distanciamento das ideias de Rogers de uma postura determinista e instrumental no processo 
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terapêutico. Este é visto como um espaço de relação que facilita o crescimento do cliente a 

partir de uma relação dialógica com o terapeuta. Nas palavras de  Rogers (1986, p. 100, grifo 

do autor) “A essência da terapia, como vejo ser conduzida por mim próprio e por outros, é um 

encontro de duas pessoas” 

Esta relação humana, capaz de possibilitar o crescimento, que Rogers (1986, p.106) 

descreve como "o cálido, subjetivo e humano encontro de duas pessoas é mais eficaz para 

facilitar mudanças do que a mais precisa combinação de técnicas provenientes da teoria do 

aprendizado ou do condicionamento operante", não se restringe ao espaço terapêutico. Ela 

possui algumas características, que Rogers (2009 [1961]) considera colocarem-na como um 

“certo tipo de relação” (p. 37), que pode ocorrer em qualquer ambiente de interação humana. 

Neste “tipo” de relação, quanto mais as pessoas são genuínas, mais “útil” a relação será, pois 

é isso que confere realidade à relação. Esta é a primeira “condição” (p.  38).  Se a pessoa 

mascara o que sente e suas atitudes, essa não é uma relação real. “É somente ao apresentar a 

realidade genuína que está em mim, que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si 

com êxito.” (p. 38). A segunda característica dessa relação é a aceitação:

Quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei 
criando  uma  relação  que  ele  poderá  utilizar.  Por  aceitação  quero  dizer  uma 
consideração afetuosa por ele enquanto uma pessoa de autovalia incondicional […] 
significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo que ele 
possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. (p. 38)

Com esta  característica,  aparece  na  relação  o  espaço  de  afeição  e  segurança  que 

permite que aquela autenticidade, mencionada como primeira característica, possa ocorrer. Há 

respeito pelo outro como o outro que ele é, seja como for.

Entretanto, há ainda uma terceira condição citada por Rogers (2009 [1961]): o desejo 

de compreender. Para o autor, sem esse desejo, a aceitação tem pouco significado. Por isso 

afirma “a relação é significativa na medida em que sinto um desejo contínuo de compreender” 

(p. 38). Somente quando a compreensão está presente que a empatia sensível pode ocorrer, 

pois uma pessoa é capaz de ver a outra como a outra se vê, e, com isso, aceitá-la. E, nesta  

forma de relação, a pessoa terá liberdade para explorar a si mesma. Em seguida, Rogers (2009 

[1961], p. 39) sumariza:

a relação que considerei útil é caracterizada por um tipo de transparência de minha 
parte, onde meus sentimentos reais se mostram evidentes; por uma aceitação desta 
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outra pessoa como uma pessoa separada com valor por seu próprio mérito; e por 
uma compreensão empática profunda.

Cabe ressaltar que Rogers (2009 [1961]) descreve a relação considerando o espaço 

terapêutico,  que  foi  a  vivência  dele,  mas  apresenta-a  como uma “direção que  parece  ter 

grande significado para os indivíduos” (p. 202, grifo meu) e que pode contribuir para grupos e 

organizações também, demonstrando que sua fala não se restringe à relação terapêutica. Ao 

invés  disso,  refere-se  às  relações  humanas  em seus  diversos  possíveis  espaços,  inclusive 

podendo-se tratar de grupos e nações. O recorte é da experiência que ele viveu para escrever, 

não da significação da relação. 

Portanto, é essa relação significativa, que permite e facilita o processo de vir a ser 

quem se é que poderia ser entendida como uma relação digna. Nela há aceitação e apreço por 

cada  pessoa  tal  como  é,  em sua  autenticidade.  Assim,  trata-se  de  uma relação  recíproca 

também na esfera da dignidade: poder ser quem se é, e dar espaço para que o outro também o 

seja, permite ao “Eu” e ao “Tu” a chance da vivência de dignidade. 

2.3.5 A dignidade como objetivo de vir a ser

Após esta exposição, pode-se retomar a citação de Rogers (1961) utilizada no início 

deste  item:  “o  homem  como  um  processo  de  transformação;  com  um  processo  de  ir 

alcançando valor e  dignidade pelo  desenvolvimento de suas potencialidades” (p.  395, 

tradução livre, grifo meu). Agora, após explorar o sentido dado ao autor para esse processo de 

vir a ser, pode-se compreender a dignidade como um dos objetivos desse processo dinâmico. 

O “ir alcançando”, a despeito de certo desrespeito à norma culta do português é uma tentativa 

de  tradução  mais  próxima  do  significado  de  achieving.  Seria  adequado  traduzir  como 

“processo  de  atingir”  e  a  edição  brasileira  usa  “processo  que  visa  alcançar  dignidade” 

(ROGERS, 2009 [1961], p. 461), mas em respeito à ideia fundamental de fluxo no processo 

humano, o uso do gerúndio melhor demonstra essa questão.

Com isso, o uso do termo “objetivo” se reveste da ideia de movimentação em  direção 

a. Não se trata de algo material, finito e alcançável como um ponto fixo. É parte do processo 

constante de tornar-se, acompanhando seu movimento. Portanto, a dignidade é parte desse 

“alcançando” que não será um “alcançado”, a menos que seja uma referência a algo passado. 

Ela é parte da vivência, portanto, da esfera do “sendo”.
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A partir do exposto, considera-se que a dignidade, como esse objetivo fluido de vir a a 

ser o que se é, tem um aspecto universal. Isto porque vir a ser o que se é faz parte do processo 

fluido que constitui todo ser humano. Mas, por tal processo fluido ser também singular, ou 

seja, vivenciado de forma única por cada indivíduo, a dignidade também terá um aspecto 

singular,  único,  na forma como é vivenciada por cada pessoa.  E,  por ser a vivência uma 

experiência humana, a dignidade aqui discutida pode ser considerada como tendo o homem 

como  fonte,  mas  não  como  algo  inato,  pois  ocorrerá  de  acordo  com  essa  experiência 

dinâmica. Além disso, não é algo estático e imutável. A experiência de dignidade acompanha 

o fluir do processo de vir a ser o que se é. E se, ao longo da vida, o processo de vir a ser o que 

se é deixa de fluir, a experiência de dignidade também deixa de estar presente.

2.4. DIGNIDADE NO ÂMBITO DO TRABALHO

A questão do trabalho, tratado por Hodson (2001) como “essencial para a dignidade” 

(Location 113-15, tradução livre), recebeu atenção de diversos autores. Desta maneira, para 

traçar um panorama de tais  discussões,  optou-se por agrupá-las de acordo com os pontos 

similares, em relação às temáticas de estudo, de tais trabalhos. Assim, a divisão que se segue 

tem apenas  um caráter  facilitador  da  exposição,  não  se tratando de uma divisão  rígida e 

excludente.

2.4.1 Dignidade no trabalho como uma questão de direito 

Alguns autores, como  Cogo (2006), Brodie (2004),  e Beitner (1984), desenvolvem 

seus argumentos a partir do ponto de vista legal relacionado à dignidade, preocupando-se com 

a  problemática  de  como  tais  direitos  são  preservados  e  desenvolvidos  no  ambiente  de 

trabalho.

liberdade de pensamento, consciência e religião; liberdade de opinião e expressão; 
ser livre de prisão e detenção arbitrárias; o direito de um povo de escolher seu 
próprio governo, participar de seu trabalho, e, se ficarem insatisfeitos com ele, 
mudá-lo; obrigação do governo de agir pela lei – esses são alguns dos elementos que 
se combinam para fornecer dignidade e valor ao indivíduo (MARSHALL, 1949, p. 
149 tradução livre, grifo meu).
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Marshall (1949) entende que promover e proteger os direitos humanos, assim como 

das nações,  é algo imprescindível para que se tenha uma associação entre  livres:  pessoas 

livres e nações livres.  Para que essa associação seja possível,  é preciso que cada cidadão 

respeite os outros cidadãos,  assim como cada nação respeite as outras nações.  Este autor, 

contudo, conecta a manutenção desses direitos e liberdades à lei, que seria a determinante dos 

“princípios perpétuos de justiça e  moralidade” (p.149).  Ou seja,  a  partir  da lei  viriam os 

princípios norteadores para viabilizar a manutenção destes direitos e liberdades, desde que os 

indivíduos aderissem a tais princípios.

Cogo (2006) centraliza sua discussão no debate a respeito da necessidade de controles 

sociais e jurídicos na Gestão de pessoas, pois considera que este é um espaço no qual 

predomina uma relação tipicamente desigual, na qual a empresa detém muito mais poder e 

recursos que o trabalhador, afligido também pelo medo do desemprego e suas consequências. 

Assim sendo, a presença de tais controles evita possíveis distorções, que poderiam ferir os 

direitos e garantias individuais, pois a simples existência da Consolidação das leis do 

Trabalho (CLT) e da constituição não são suficientes para assegurar  a preservação de tais 

direitos e garantias.

Para fundamentar sua posição, Cogo (2006) faz um percurso histórico dos direitos 

fundamentais, para chegar até a forma como são  entendidos hoje. Na sua visão, os direitos 

humanos à dignidade e à igualdade são frutos da idade moderna, a partir do jusnaturalismo 

racionalista (séculos XVII e XVIII), no qual foi criada a ideia de “direitos naturais” (p. 24), 

que são, na verdade os direitos fundamentais, vistos sob a concepção de universalmente 

possuídos por todos os homens. E utiliza a fala de Sarmento (2004), o qual ressalta que os 

direito fundamentais são resultado da luta do homem por sua dignidade, e não “entidades 

etéreas” (SARMENTO apud COGO, 2006, p. 20) para mostrar que os direitos estão atrelados 

aos fenômenos sociais.

A partir da observação de que os trabalhadores são homens, portanto, dotados de 

direitos humanos naturais universais, Cogo (2006) demonstra que pode-se falar dos direitos 

humanos do trabalhador. A Constituição brasileira de 1988 serve de base para o argumento de 

que, por ela, entende-se que, qualquer pessoa que queira trabalhar e viver no Brasil, poderá 

fazê-lo com liberdade e dignidade.
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Segundo o art. 5o da Constituição brasileira de 1988: “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade.”3

Cogo (2006) ressalta que o homem está no coletivo, portanto, além da liberdade e da 

igualdade, é preciso que se tenha a promoção de um ambiente saudável, tanto na sociedade de 

forma mais ampla, que transcende a barreira do País, como em cada espaço social menor, 

como é uma organização. Assim, a Constituição “apresenta-se como verdadeira preliminar 

epistemológica ao discurso das garantias fundamentais do trabalhador”  (p. 33). Portanto, a 

existência da Constituição não retira da sociedade suas funções de aplicar e fiscalizar aquilo 

que foi transformado em lei, mas fornece subsídio para o exercício de tais funções.

O princípio da dignidade é colocado como fundamento do Estado Democrático 

brasileiro, no art. 1o, inciso III, da Constituição de 1988: “A República Federativa do Brasil, 

[...] constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: […] III - a 

dignidade da pessoa humana.”4 Contudo, Cogo (2006) ressalta que a dignidade é um conceito 

dinâmico, que relaciona-se com aspectos individuais e coletivos, o que exige cuidado e 

atenção ao se tratar da questão jurídica do conceito de dignidade da pessoa humana.

Para isso, Cogo (2006) baseia-se primeiro em Moraes (2003), para ressaltar a dupla 

concepção da dignidade, seu aspecto de direito individual protetivo e de dever fundamental 

em relação aos outros. Ou seja, é preciso retratar os aspectos de direito e de dever para que se 

possa ter um conceito jurídico que mantenha a igualdade para todos os seres humanos. Em 

seguida, utiliza Sarlet (2004) para corroborar a noção de que todo ser humano merece o 

mesmo respeito, quando se fala em dignidade humana, e cita o conceito jurídico de dignidade 

deste autor:

qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de proporcionar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. (SARLET, 2004, p. 59-60 apud COGO, 2006, p. 37).

3 BRASIL. Constituição (1988). Artigo no 5, texto promulgado em 05 de Outubro de 1988. disponível em
<www.senado.gov.br>. Acesso em 20 de setembro de 2011.
4 BRASIL. Constituição (1988). Artigo no 1, texto promulgado em 05 de Outubro de 1988. disponível em
<www.senado.gov.br>. Acesso em 20 de setembro de 2011.
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Cogo (2006) utiliza a posição da dignidade na Constituição brasileira, citada 

anteriormente, como argumento para defender o  que trata-se de um princípio maior, para 

todos os demais princípios e normas, inclusive o direito privado. Portanto, é um princípio que 

deve ser respeitado também em sistemas menores, como a CLT.

Cogo (2006) parte para a leitura jurídica da dignidade no ambiente de trabalho por 

considerar que, apesar da posição da dignidade da pessoa humana na constituição brasileira, é 

nela, também, que se pode perceber a grande desigualdade entre empregadores e empregados. 

Um exemplo disto é visto em relação ao trabalho penoso, insalubre ou perigoso (exceto 

menores). A constituição não apenas garante sua realização, mas a monetariza. Com isto, a 

autora utiliza a fala de Machado (2001) para colocar os adicionais por insalubridade como 

uma “afronta direta à dignidade da pessoa” (COGO, 2006, p. 118). E prossegue: “é necessário 

admitir que no campo do Direito do Trabalho, que tem como premissa a desigualdade fática 

entre as partes, a defesa e aplicabilidade dos direitos fundamentais deve ser efetiva e firme, 

em detrimento à vaporosa defesa da autonomia da vontade.” (COGO, 2006, p. 127)

Portanto, fica evidenciada a preocupação de Cogo (2006) com a vulnerabilidade dos 

empregados na relação de trabalho, apesar do respeito à dignidade no trabalho ser tratada na 

Constituição, CLT e na Organização Internacional do Trabalho (OIT), como princípio 

fundante. Mesmo com a impossibilidade dos empregados abdicarem de seus direitos 

fundamentais, é a organização que possui o poder diretivo. Este poder é regulamentar, de criar 

regras e normas disciplinadoras para o espaço de trabalho da organização.

Desta forma, é preciso trazer claramente os incisos III: “ninguém será submetido a 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, e X: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”,  do art. 5o da constituição brasileira de 1988 

(supracitado) para o espaço de trabalho, evitando que o poder diretivo e fiscalizatório do 

empregador crie práticas que venham a agredir a dignidade ou cercear a liberdade do 

trabalhador, como no caso das revistas e colocação de câmeras de vigilância em espaços 

privados (como banheiros), praticadas por algumas empresas.

Cogo (2006) é explícita em seu posicionamento: “a dignidade do trabalhador, sujeito 

de direito, impede o empregador de ultrapassar os limites do exercício de sua faculdade 

diretiva. O poder diretivo não pode ser abusivo.” (p. 145). Com isto, defende que o contrato 

de trabalho precisa garantir os direitos fundamentais, evitando um exercício de poder 
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inadequado, que venha a agredir os direitos fundamentais do trabalhador, com o uso  de 

controles ofensivos para a dignidade da pessoa humana, definida como:

A dignidade é uma qualidade inerente à essência do ser humano e para o 
ordenamento se apresenta como um bem jurídico absoluto, indeclinável, 
irrenunciável, inegociável. Bem jurídico que pertence a todos indistintamente, 
guardado e conservado para todos, oponível contra todos os seus agressores. Um 
bem indisponível, consequentemente, um bem fora do comércio. (COGO, 2006, p. 
155)

É possível  perceber  um  ponto  comum  de  Cogo  (2006)  com  Habermas  (2010)  e 

Waldron  (2007)  quanto  à  questão  da  promoção  da  dignidade,  de  forma  universal,  mas 

mantendo o respeito ao particular,  a partir da lei. Ambos ressaltam que a lei, por si só, não 

cria esta promoção. Seu aspecto positivo e diretivo precisa ser aplicado pelas pessoas, ou seja, 

o papel da sociedade de criar e manter um ambiente melhor é apenas auxiliado pela lei, não 

exercido. Ambos também ressaltam a história de sofrimento que precede a criação dos direitos 

fundamentais,  que  apontam  para  a  importância  do  alerta  constante  para  as  situações  de 

sofrimento e humilhação, possíveis sinais da necessidade de rever tais leis ou sua aplicação, 

inclusive, no espaço de trabalho.

O artigo de Beitner (1984) trata, de forma breve, dos pressupostos filosóficos 

subjacentes  às cláusulas sobre justiça e dignidade dos acordos de trabalho. A partir dos 

acordos de 1981, entre a união dos trabalhadores de metal e a indústria de latas, e de 1983, 

que torna o acordo de 1981 procedimentalmente mais simples, procura mostrar que tais 

cláusulas são interessantes para outras indústrias, podendo ser adotadas por mais 

organizações. O critério básico a ser aplicado em tais acordos é “se existe algum perigo à 

segurança dos empregados ou equipamentos” (p. 502, tradução livre) e que isso “não poderia 

ser determinado apenas com base no texto do aviso de suspensão”  (p. 502, tradução livre). 

Desta forma, separa-se as condutas de simples mau desempenho daquelas que realmente são 

ofensivas para a justiça e dignidade, assim como instaura-se a ideia de que uma pessoa é 

inocente até que se prove o contrário.

Este critério é fundamental na medida que os pontos de vista podem afetar a atitude, 

sendo importante evitar decisões impulsivas, no auge do clamor emocional, em que “decisões 

podem ser tomadas sem o conhecimento de fatos essenciais e sem imparcialidade na 

consideração” (BEITNER, 1984, p. 504, tradução livre). Com isto, as ações disciplinatórias, 

inclusive a demissão, apenas ocorrerão após investigação, o que as torna, conforme proposto 
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pela cláusula, mais justas e dignas. Por esse  motivo,  Beitner (1984) considera que o 

pensamento subjacente a tais cláusulas pode trazer mais aplicabilidade a tais conceitos, justiça 

e dignidade, em outras áreas dos acordos coletivos, e em outras organizações, de outros 

segmentos além das indústrias exemplificadas, fora o fato de que sua inclusão no acordo não 

gera custo para as organizações. Contudo, ressalta que problemas procedimentais podem 

surgir, sendo importante fazer emendas ou revisões nas cláusulas, sempre que necessário, para 

facilitar sua implementação e esclarecer sua interpretação.

O argumento de Beitner  (1984) corrobora o que é  defendido por Cogo (2006),  da 

necessidade  de  trazer  a  questão  da  dignidade  para  o  espaço  de  trabalho,  fornecendo  um 

exemplo de prática trabalhista  que busca sua inclusão.  Com isto,  indica que o que Cogo 

(2006) defende não é novo, assim como não é impossível, mas não é simples ou trivial e fácil.

Brodie (2004) afirma que há uma questão obrigatória, um dever, mútuo, de confiança 

e segurança, nas relações de trabalho entre empregador e empregado. Com estes dois 

elementos, cria-se a racionalidade que deverá prevalecer em tais relações. Contudo, o autor 

reconhece a dificuldade de sua aplicação, apesar do desenvolvimento dos direitos individuais 

dos empregados observado nos últimos anos, pois os empregados continuam a se defrontar 

com situações de uso opressivo do processo disciplinar. E tais situações, quando não causam 

perda financeira, estando melhor descritas como casos que ferem sentimentos, não são fáceis 

de gerar uma ação por danos bem sucedida. Além disso, há ainda o problema da continuidade 

da relação, pois “empregados não deveriam ser forçados a escolher entre reivindicar seu 

direito à dignidade no local de trabalho e preservar a segurança de seu emprego.”  (p. 350, 

tradução livre).

A partir de tal discussão, Brodie (2004) tenta mostrar que a relação de confiança e 

segurança também precisa se encarregar de evitar comportamentos inaceitáveis, estejam 

incluídos nos atuais padrões da lei, ou além dela, pois é preciso considerar, também, a 

obrigação de “cuidado razoável”  (p. 351, tradução livre), na qual termos específicos, 

relacionados aos comportamentos apropriados nas relações de trabalho, serviriam de auxílio 

na interpretação caso a caso, e, por seu caráter normativo, trariam, também, uma influência 

difícil de evitar.

Para Brodie (2004), o adendo à lei comum, voltado para a prevenção de agressão aos 

sentimentos, seria anacrônico no contexto de emprego. Tal ideia é defendida com o argumento 

de McLachlin (1997), de que contratos de emprego são tipicamente mais longos e envolvem 
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mais contato pessoal que outros contratos, como os comerciais, envolvendo maior 

dependência e confiança, assim como mais perigo de abuso ou dano, devido à maior 

oportunidade para que ocorram. Outro ponto usado por Brodie (2004), para apoiar deste olhar, 

é o da defesa dos interesses não financeiros dos empregados, já reconhecido judicialmente, 

que não são devidamente tratados em abordagens puramente econômicas.

As obrigações primárias, de mútua confiança e segurança, discutidas por Brodie 

(2004), deixam clara a importância dos elementos intangíveis da relação de emprego. Além 

disso, discute a necessidade de manter tal forma de pensar no momento de fim da relação. 

Para tal, utiliza a fala do caso Wallace (apud BRODIE, 2004, p. 353, tradução livre): 

A lei deveria estar atenta à aguda vulnerabilidade dos empregados demitidos e 
assegurar sua proteção, encorajando a conduta apropriada e evitando toda perda 
prejudicial que possa advir de atos de má-fé ou acordos injustos na dispensa, tanto 
tangíveis como intangíveis. […] não vejo como pode ser oneroso tratar as pessoas 
de forma justa, razoável e decente num momento de trauma e desespero. Na minha 
visão, a pessoa razoável esperaria tal tratamento. Por isso deve a lei.

Brodie (2004) recorda que, no passado, a Corte considerava que, ao aceitar o emprego, 

o trabalhador aceitava, também, os riscos envolvidos no seu exercício. Ou seja, concordava 

com o fardo a carregar e todos os seus respectivos ônus. Entretanto, hoje, as obrigações 

primárias de mútua confiança e segurança implicam em uma outra racionalidade, na qual há 

uma preocupação com a relação de emprego em sua totalidade, incluindo seu término, e uma 

tentativa da lei de se adequar a tal racionalidade para melhor defendê-la.

No  caso  da  lei  brasileira,  temáticas  como  assédio  moral  e  discriminação,  são 

abertamente  discutidas  em  jornais  e  revistas.  Entretanto,  nesses  mesmos  espaços  de 

divulgação,  são  também  apresentados  os  diversos  casos  de  desrespeito  e  a  dificuldade 

envolvida em conseguir sucesso em uma ação por danos morais. Assim, é possível observar 

progressos  quanto  às  questões  de respeito  aos  elementos  intangíveis,  como sentimentos  e 

autoestima, mas que esse ainda é um caminho em progresso. 

2.4.2 Estrutura formal do trabalho e dignidade

Greenspan  (2002),  Buchanan  (2001),  Hodson  (1996),  e  Agassi  (1986)  discutem 

questões relativas à configuração do trabalho para o respeito e promoção da dignidade, tais 

como  design do trabalho, práticas de downsizing e tipo de espaço de trabalho (organização 
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braçal,  linha  de  montagem  com  controle  direto  da  supervisão,  controle  burocrático  e 

organizações de trabalho participativas). 

Buchanan (2001) comenta a fala do Dr. Kadir Asmal em uma conferência sobre 

design, na África. Descreve a fala de Asmal como “a ponta avançada de nosso campo, e 

algumas eram mais adiantadas do que estamos preparados para admitir” (p. 35, tradução livre) 

e desenvolve este posicionamento a partir da discussão sobre “forma e conteúdo”  como o 

tema que tomou o lugar de “ forma e função”.

Para Buchanan (2001), Asmal faz a conexão, clara e distinta, entre prática e propósito, 

nas discussões sobre design, pois afirma  que  o  “design”  encontra seus “propósitos”  e 

“verdadeiros começos nos valores e vida constitucional de um país e seu povo”, e considera 

que, junto com os direitos humanos, a dignidade, instituída como um “princípio que abarca 

todos os países da cultura mundial do nosso planeta” serve de “base fundamental” para o 

design (p. 36). Esta conexão podia ser intuitivamente percebida como correta, mas a ideia 

torna-se surpreendente na medida que o design costuma ser pensado de outra forma: 

discutem-se os princípios dos métodos utilizados para criar o design, não os princípios do 

próprio design. Ou seja, naqueles princípios que fundamentam e justificam o trabalho, em si, 

de fazer um design.

Assim, Buchanan (2001) entende as implicações, de fundamentar o design na 

dignidade e direitos humanos, como enormes, demandantes de cuidadosa explicação: o que 

entendemos por dignidade humana? Como aquilo que se produz pode apoiar e promover a 

dignidade humana (ou fracassar em fazê-lo)? Portanto, as questões relativas à dignidade e 

direitos humanos fornecem uma nova perspectiva de exploração para vários problemas morais 

e éticos presentes no âmago do  design de várias profissões, mas o autor não as vê como 

respondidas.

Ao discutir o design centrado nas pessoas, Buchanan (2001) aponta a necessidade de ir 

além das questões práticas, relativas ao corpo e à  mente dos trabalhadores (ergonômicas, 

psicológicas, sociológicas e antropológicas). Antes de mais nada, Design centrado nas pessoas 

é uma afirmação da dignidade  humana. Por essa  razão, Buchanan (2001) considera os 

argumentos de Asmal tão significativos, pois eles defendem que o design não é apenas 

baseado na dignidade e direitos humanos, mas é um instrumento para a implementação e 

expressão dos princípios da constituição na vida cotidiana das pessoas. Ou seja, design é uma 

disciplina prática de ação responsável, que permite trazer os mais altos valores de uma cultura 
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do plano abstrato para a realidade concreta, pois é com o design que se criam os artefatos e 

comunicações que servem para atender as necessidades e desejos humanos. “O design oferece 

um modo de pensar sobre o mundo que é significativo para lidar com muitos dos problemas 

com os quais os seres humanos se defrontam na cultura contemporânea”. (p. 38, tradução 

livre)

É possível perceber, na fala de Buchanan (2001) sobre o discurso de Asmal, na 

conferência sobre design centrado nas pessoas, que este é visto como uma ferramenta para 

transformar os direitos e liberdades propostos na constituição como parte do cotidiano da 

população. Assim, possui sinergia com Marshall (1949), quanto ao pensamento de que a 

constituição possui um papel orientador sobre os direitos e liberdades humanos. Mas Marshall 

apenas afirma que é preciso adesão à ideia de tais direitos e liberdades, enquanto Buchanan 

aponta diretamente para o design como uma disciplina prática para viabilizar e promover tal 

adesão.

Greenspan (2002) defende o downsizing como “uma das mais importantes ferramentas 

usadas pelas companhias dos Estados Unidos para alcançar a lucratividade” (p. 39, tradução 

livre). Entretanto, alerta que esta é uma prática que afeta profundamente a vida dos 

empregados e possíveis dispensados, podendo causar uma verdadeira devastação na vida de 

diversas pessoas (os demitidos, seus cônjuges e filhos, além de outros membros da família), 

chegando até ao escopo de uma comunidade inteira. Por essa razão, argumenta que, agora, é 

mais crítico do que nunca fazer o downsizing com dignidade. E isto não quer dizer apenas 

fazer o certo para evitar processos judiciais, mas, muito antes, engajar-se em práticas corretas 

e dignas.

Greenspan (2002) afirma:

o caminho para a dignidade no downsizing é claro. Apenas tratando os indivíduos 
como pessoas esclarecidas e qualificadas durante o emprego, durante o downsizing e 
após sua dispensa, que a companhia pode esperar manter a lealdade, respeito e 
comprometimento que recebeu de sua força de trabalho. (p. 44, tradução livre)

Portanto, é perceptível a ideia do autor de que o downsizing com dignidade é parte de 

uma relação maior de dignidade, que começa na entrada do indivíduo na empresa, perpassa 

todo o período de sua permanência, e continua até o momento de sua saída. Com isto, aqueles 

que permanecem, tem tal relação preservada e, aqueles que saem, podem se dispor a retornar, 

no caso de uma retomada de crescimento e lucratividade.
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Greenspan (2002) considera que há algumas “melhores práticas”  a serem seguidas 

para construir tal relação: “educação”, “reforço de valores e metas da companhia”, 

“honestidade/ dignidade em todos os momentos”, “planejamento e comunicação” (p. 44). Na 

descrição de sua compreensão de educação, o autor aponta para um processo similar a uma 

via de mão dupla, na qual tanto os gerentes devem ser educados em relação às necessidades 

dos empregados, que lhes permitirá serem receptivos a tais empregados e realmente 

compreenderem a verdadeira cultura daquela organização, como os empregados devem ser 

ensinados a respeito das necessidades da organização, para que não apenas compreendam tais 

necessidades, mas sejam capazes de enxergar além de seu papel e função, podendo contribuir 

mais com a organização e consigo mesmos, pois as habilidades desenvolvidas os 

acompanharão mesmo que saiam daquele local de trabalho. Para o autor, se há um downsizing 

previsto no futuro, é fundamental começar um programa de treinamento agressivo, pois 

aqueles que permanecerão precisam se familiarizar com possíveis novas tarefas e atribuições, 

e aqueles que serão dispensados precisam de orientação, tanto quanto às mudanças em sua 

condição financeira como quanto ao reposicionamento profissional. Nesses últimos casos, o 

autor sugere uma política de follow up para os demitidos, a qual já entra no que ele denomina 

“tratar empregados com honestidade e dignidade” (p. 45, tradução livre), e que compõe-se na 

proposta de relação de trabalho transparente e respeitosa para com os funcionários, do início, 

o recrutamento, ao fim, sua saída e reinclusão no mercado (se for o caso).

Essa ideia de Greenspan (2002), permeia as outras “melhores práticas”  por ele 

sugeridas. Ao discutir o planejamento, aponta para a necessidade de que seja cuidadoso, 

atento para a importância da confiança dos empregados no desempenho da organização, 

mesmo que isso consuma tempo. Com isso, apesar de afirmar que “o caminho para a 

dignidade no downsizing é claro”  (p. 44, tradução livre), adverte que não há atalhos para 

realizá-lo, sendo imprescindível a preocupação constante com possíveis erros no processo, o 

qual deve ter sua velocidade reduzida sempre que se perceber alguma ameaça, de forma a 

identificá-la e corrigi-la.  

Ao desenvolver seu pensamento sobre a comunicação, Greenspan (2002) novamente o 

faz imbuído pela ideia de tratamento honesto e digno, previamente explicado. Para ele, a 

comunicação precisa mostrar que os empregados não são apenas itens, recursos, mas, ao invés 

disso, é preciso ressaltar o valor e conhecimento que agregam. Com isso, é importante deixar 
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que saibam quando os resultados não são bons e que possam se manifestar para ajudar, 

permitindo que contribuam além de suas funções cotidianas.

Por esse motivo, ao propor downsizing com dignidade, Greenspan (2002) afirma que o 

processo é claro, mas não que é simples ou rápido. Mais ainda, indica que o adequado é que 

seja o  processo mais  digno praticado, pois todas as etapas da relação do indivíduo com a 

organização devem ser dignas.

Com isto, corrobora a fala de Asmal, defendida por Buchanan (2001) sobre  design, 

pois estas “melhores práticas” de Greenspan (2002), nada mais são que um possível  design 

organizacional, no qual a dignidade humana é preocupação fundamental, portanto, podendo-

se entendê-lo como um  possível  design centrado nas pessoas. Ou seja,  são as “melhores 

práticas”,  na visão dele,  para atingir  o propósito de respeitar e promover a dignidade das 

pessoas na organização, quando um processo avassalador como o downsizing, com possível 

demissão em massa, ocorre.

Hodson (1996) discute as experiências positivas e significativas, no ambiente de 

trabalho, a partir de um modelo que combina outros dois: O baseado em tecnologia de 

Blauner (1964), e o baseado no controle do trabalho de Edward (1979). O primeiro mostra 

defasagem temporal, que não comporta as mudanças tecnológicas da atualidade, como as 

organizações virtuais, e adota uma visão passiva do sujeito, por isso sendo utilizado o 

segundo modelo para a construção usada por Hodson (1996), na qual identifica cinco tipos 

chave de espaço de trabalho organizacional: organização braçal, linha de montagem, controle 

direto da supervisão, controle burocrático e organizações de trabalho participativas. 

Contudo, o próprio trabalho de Hodson (1996 ), é defasado temporalmente, visto que 

muitas transformações e novas formas de gerenciamento, produção e trabalho surgiram nos 

últimos 17 anos. Mas, a discussão sobre o gerenciamento participativo, com sua faceta 

positiva de aumentar o poder e autonomia dos trabalhadores com o aumento de suas 

responsabilidades, e sua faceta negativa, de distorcer-se em um instrumento de manipulação 

para extrair o máximo de trabalho e de conhecimento, mostra-se válida para a reflexão sobre 

as possíveis condutas adotadas pelos trabalhadores para preservar sua dignidade.

A pesquisa de Hodson (1996) trata, principalmente, da alienação e da liberdade como 

estratégias, respectivamente, de defesa e maximização da dignidade. Seu modelo tenta 

mostrar que a tecnologia e a lógica do controle, em diferentes espaços de trabalho e 

organizações, criam uma configuração específica, a qual tem mais ou menos abertura para que 
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os trabalhadores utilizem suas “respostas estratégicas em seus esforços para obter dignidade e 

auto-realização” (p. 719, tradução livre).

Hodson (1996) reconhece, baseando-se em seu trabalho anterior, Hodson (1995) e no 

trabalho de Jermier, Knights e Nord (1994) que tais estratégias autônomas são sutis e 

situacionalmente específicas. Tais estratégias são, em sua concepção, uma forma de proteger e 

promover a dignidade, de acordo com as demandas do ambiente de trabalho, de forma a evitar 

abusos e ter “espaço pessoal para sua identidade individual”. (p. 722, tradução livre).

Portanto, pode-se perceber que seu argumento apresenta dois tipos de estratégia 

comportamental: uma reativa, de defesa, recuperação da dignidade, outra ativa, de promoção, 

maximização da dignidade. Este raciocínio é cabível no cenário atual, heterogêneo, em que 

ainda se tem espaços nos quais é preciso recuperar direitos básicos do trabalhador, e outros, 

nos quais políticas altamente conscientes e humanizadas permitem a promoção do bem estar 

dentro e fora do ambiente de trabalho, conforme mostrado por Greenspan (2002).

Hodson (1996) defende que o limite de possíveis comportamentos estratégicos é o da 

criatividade humana, ou seja, não há um limite a mensurar, mas sim, uma série de aspectos 

relacionados à tarefa, aos colegas, à tecnologia, e o que mais possa ser pertinente, que permita 

uma compreensão de um determinado espaço de trabalho organizacional quanto às suas 

demandas de promoção, respeito, ou agressão, desrespeito, à dignidade. Portanto, apesar de 

concluir que há uma divisão entre organizações de trabalho, algumas anômicas e aquelas cujo 

trabalho é mais integrado normativamente, nas quais encontrou menor orgulho e 

trabalhadores que consideram sua dignidade reduzida nos espaços com maior poder gerencial 

(geridos pelas normas), não deixa de salientar que, mesmo em espaços mais participativos, a 

questão do bem estar e da defesa da dignidade exige novas estruturas normativas, tanto para o 

trabalho em si, como para as relações entre os trabalhadores.

A questão das normas e políticas organizacionais, voltadas para o respeito e promoção 

da dignidade, traz consigo um pouco do argumento de Habermas (2010) sobre os direitos 

humanos.  O comportamento  não  necessariamente  segue o  que  foi  moralmente  instituído, 

sendo as leis coercitivas uma forma de instituir tais comportamentos na sociedade de forma 

geral. As normas e políticas de uma organização exercem papel similar, pois também possuem 

aspectos  positivos  e  coercitivos,  os  quais  orientam  o  comportamento  de  seus  membros, 

punindo possíveis desvios, de maneira a garantir que a dignidade seja respeitada de forma 

universal, mas considerando-se um espaço particular, que são as organizações.
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2.4.3 Demandas de mercado, competição, produtividade e dignidade 

Morkhiber (2001) analisa a possível integração entre os conceitos de desenvolvimento 

econômico e direitos humanos, propondo uma configuração do trabalho pautada nos direitos 

humanos e na melhora do desempenho, ou seja, uma organização humanizada, competitiva e 

bem sucedida. Auerbach (1988) também trata da questão da competitividade, mas como uma 

oportunidade  para  que  os  trabalhadores  sejam  tratados  de  forma  mais  digna,  pois  as 

exigências de mercado forçam as organizações a buscarem melhores resultados, os quais não 

são possíveis sem trabalhadores mais bem preparados e produtivos. A ideia da relação entre 

tratamento  digno  e  mais  competitividade  é  abordada  por  Shahinpoor  e  Matt  (2007),  que 

defendem a  importância  da  discordância  por  princípios  ter  espaço nas  organizações,  pois 

quando os trabalhadores tem voz para expressar o que não concordam, são respeitados em sua 

dignidade e tornam-se mais leais e produtivos.

Morkhiber (2001) discute a possível integração entre os conceitos de desenvolvimento 

e direitos humanos, os quais, durante anos, foram vistos como isolados e, até mesmo, 

impossíveis de conciliar. Para tal, propõe a abordagem “baseada nos direitos”, que  se 

fundamenta em padrões internacionais de direitos humanos e é direcionada para a proteção de 

tais direitos, incluindo questões como a participação e não discriminação.

A concretização da abordagem, proposta por Morkhiber (2001), demanda indicadores, 

que permitam acompanhar o desenvolvimento baseado nos direitos. Isto requer uma lista de 

elementos chave para o desenvolvimento, que permitam identificar e mensurar elementos 

como a segurança do pessoal, desenvolvimento dos direitos culturais e, desta forma, integrar 

os direitos a indicadores sócio-econômicos.

A concepção de que direitos humanos e desenvolvimento são incompatíveis era, 

segundo Morkhiber (2001), defendida pelos capitalistas mais instrumentalistas, que 

acreditavam ser válido sacrificar os direitos humanos em prol do desenvolvimento, por serem 

“um luxo temporariamente adiável dos países ricos” (p. 155, tradução livre). Este pensamento 

também é mostrado pela ausência, até os anos 1990's, de integração significativa entre direitos 

humanos e desenvolvimento em políticas e programas das agências de amparo mais 

importantes.

Contudo, Morkhiber (2001) defende ser este um pensamento ao qual aderiram, 

publicamente, as principais organizações privadas e não governamentais, assim como o 
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Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (Development Assistance Committee –  DAC) e 

várias outras agências das nações unidas. Além disso, os próprios defensores dos direitos 

humanos passaram a entender que a cooperação com o desenvolvimento é uma ferramenta 

importante para sua promoção, assim como preocupar-se, também, com direitos econômicos e 

sociais. Contudo, apesar da atenção recente, a ideia de abordagens baseadas em direitos não é 

recente.

Morkhiber (2001, p. 158, tradução livre) afirma:

A abordagem do desenvolvimento baseada nos direitos é um quadro conceitual para 
o processo de desenvolvimento humano que é normativamente baseado em padrões 
internacionais de direitos humanos e operacionalmente direcionada para promover e 
proteger os direitos humanos. Essencialmente, uma abordagem baseada nos direitos 
integra normas, padrões, e princípios do sistema de direitos humanos internacional 
em planos, políticas e processos de desenvolvimento. 

Portanto, seria uma forma de traduzir os padrões de direitos humanos internacionais 

para o cotidiano das organizações, de forma que seu desenvolvimento ocorreria já em acordo 

com tais padrões. Para Morkhiber (2001), isso significa incluir entre tais princípios a 

participação, a responsabilidade, a não discriminação, a autonomia e instrumentos e padrões 

claramente ligados aos direitos humanos. Portanto, isto também implica em sérios desafios à 

construção dos indicadores adequados para uma abordagem ao desenvolvimento baseada no 

direito. Por essa razão, ele sugere os indicadores propostos pelo OHCR (Office of the High 

Comissioner for Human Rights) como começo: sejam baseados em normas internacionais de 

direitos humanos; utilizem um escopo teórico de direitos humanos amplo, que inclua justiça, 

segurança, direito à participação política (democracia), e aspectos culturais; integrem o 

elemento dos direitos aos indicadores previamente existentes (como os sócio econômicos, que 

precisam ser revisados para, não apenas a existência do direito, mas monitorar e mensurar a 

eficácia das organizações e seus mecanismos de correção e promoção de tais direitos); meçam 

os elementos subjetivos; meçam a realização dos direitos humanos e capacidade das 

organizações, assim como sua resposta oficial e acessibilidade; agreguem dados sobre 

possíveis disparidades; sejam contextualizados; e sejam traçados para auxiliar o 

desenvolvimento.

No entanto, Morkhiber (2001) reconhece a necessidade de ir além, para que se alcance 

indicadores, consensuais e cientificamente embasados, para acompanhar a promoção dos 

direitos civis e políticos no processo de desenvolvimento econômico. Com  isto, defende que 
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a integração efetiva dos direitos aos indicadores sócio-econômicos permite “tirar o 

desenvolvimento do campo vago e nebuloso da caridade, e colocá-lo na área mensurável da 

responsabilidade, e do progresso.” (p. 162, tradução livre)

O trabalho  de  Morkhiber  (2001)  insere-se  na  discussão  dos  direitos  humanos  no 

trabalho, contudo, focando em sua integração com o desenvolvimento econômico. Portanto, 

busca mostrar a viabilidade da construção de um processo em que ambos são monitorados e 

promovidos, de forma a gerar desenvolvimento conjunto. Com isso, partilha de visões como 

Cogo (2006) e Habermas (2010) de que é necessário monitorar o respeito a tais direitos, de 

forma a evitar situações de desrespeito conforme as que geraram a própria criação dos direitos 

humanos. Contudo, prende-se mais aos aspectos universais, pois os direitos são para todos, 

inclusive ultrapassando fronteiras de países.

Auerbach (1988) já apontava para a necessidade de constante aprimoramento do 

trabalhador, pois mesmo naquele período, a sociedade demonstrava seu caráter de 

complexidade crescente. Desta forma, mesmo mais de 20 atrás, o autor já discutia a 

importância da pessoa buscar cada vez mais educação, conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades, se almeja atuar no mercado de trabalho (ser economicamente ativo) e ter uma 

vida plenamente satisfatória, pois considera a atividade laboral uma parte importante da vida. 

Isto se pauta na competitividade do mercado mundial, que se caracteriza por altas exigências 

em termos de produtividade. 

E esta necessidade das organizações serem mundialmente competitivas, para 

Auerbach (1988), é uma oportunidade para que todos os trabalhadores sejam tratados com 

dignidade. Tal posição é explicada a partir da ideia de que o trabalho organizado contribui 

para o desenvolvimento do país, e, tratando a discussão de um país democrático, o 

desenvolvimento é, também, da democracia. Assim, o autor utiliza as mudanças no ambiente 

de trabalho para defender sua visão, citando como exemplo os sindicatos, cuja função é de 

melhorar a vida dos trabalhadores que representam, com melhores condições de trabalho e a 

garantia de respeito à sua dignidade.

Para Auerbach (1988), os movimentos trabalhistas americanos melhoraram a vida não 

apenas dos sindicalizados, mas de todos os membros de sua sociedade democrática, pois as 

vitórias do movimento trouxeram ganhos para as condições de vida de todos. Assim, tais 

ações políticas e legislativas acarretam maior distribuição das riquezas da nação. Cita como 

exemplo, de ação para melhorar a produtividade e assegurar dignidade para todos os 
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trabalhadores no ambiente de trabalho, o Consórcio para alfabetização de trabalhadores, 

composto por oito sindicatos da cidade de Nova York, cujos programas auxiliavam os 

trabalhadores a manter seus empregos ou preparar-se para novas ocupações (caso perdessem 

seus empregos, mas antes que isso ocorresse). Desta forma, esta é uma ação do movimento 

que mostra sua preocupação em suprir o mercado com trabalhadores habilitados e produtivos, 

mas, também, seu comprometimento com os trabalhadores, a quem pretende ajudar a ter mais 

oportunidades e, com isso, vidas mais satisfatórias.

E a transmissão de tais conhecimentos, para as gerações futuras de trabalhadores, 

segundo Auerbach (1988), os ajudará a ter uma vida de trabalho digna. “Compete a todos nós 

[…] moldar um futuro no qual os indivíduos podem produtiva e satisfatoriamente engajar-se 

em um trabalho cheio de significado como parte de uma vida útil e digna.” (p. 72, tradução 

livre.)

Assim como  apresentado  por  Cogo  (2006)  e  Habermas  (2010),  Auerbach  (1988) 

também se utiliza dos exemplos históricos para explicar a conquista de direitos no ambiente 

de trabalho. E, em acordo com Morkhiber (2001), aponta a conexão de tais elementos com o 

desenvolvimento do país de forma mais ampla.

Shahinpoor e Matt (2007) defendem a importância da discordância nas organizações. 

Mas não qualquer discordância, pois a crítica e oposição, sem consciência e o objetivo de 

melhoria,  são vazias e  destrutivas.  Por essa razão,  propõem a discordância por princípios 

como aquela que se constitui em relevante contribuição para as organizações, pois manifesta-

se no exercício do empregado dissidente, o qual também é leal e valioso, segundo definição 

de Graham (1986) de mostrar sua forma de pensar, sua voz. Com isto, é possível preservar a 

dignidade individual, a partir de um ambiente de trabalho que estimula o pensamento crítico, 

a aprendizagem e o compromisso com a ética. E, em tal ambiente de trabalho, pode-se ter, 

também, empregados mais produtivos e leais.

Essa ideia de produtividade e lealdade é apontada por Shahinpoor e Matt (2007) como 

merecedora de discussão,  pois,  em sua visão,  os modernos discursos sobre participação e 

empowerment são, na verdade, meras roupagens para uma “ética burocrática”, terminologia 

adotada do trabalho de Jackall (1988). Para fundamentar esta fala, utiliza também os trabalhos 

de Weinstein (1971), Alford (2001) e Schwartz (1990 e 1991), que demonstram a percepção 

de controle tida pelos funcionários sobre as suas organizações, nas quais questionamentos são 

vistos como deslealdade,  pois a lealdade deve ser direcionada ao chefe,  à manutenção do 
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status quo,  portanto,  não se deve questioná-lo,  mas segui-lo cegamente e esforçar-se para 

mantê-lo.

Desta forma, o argumento de Schwartz (1991) usado por Shahinpoor e Matt (2007) é o 

de  que  gerentes  e  líderes  reforçam  a  manutenção  de  seus  papéis  autoritários  ao  evitar 

questionamentos,  pois dão continuidade aos  valores  organizacionais  sem crítica.  Assim,  o 

dissidente por princípios, de Graham (1986), é pontuado por Shahinpoor e Matt (2007) como 

a possível voz de transformação de dentro da organização, pois protesta contra políticas e 

práticas  consideradas  impróprias.  Portanto,  Shahinpoor  e  Matt  (2007)  defendem  que 

reconhecer e apreciar  a dissidência é,  também, uma forma de promover  valores humanos 

básicos  (como lealdade,  autenticidade,  autonomia,  integridade,  coragem),  porque serão  os 

pontos  de  vista  críticos,  inconformados,  que  evitarão  que  as  organizações  se  fechem em 

pequenos mundos, de significados próprios, cegos e surdos a tudo que venha a ser diferente.

Shahinpoor e Matt (2007) consideram a dissidência como “fator crucial para formar 

uma  organização  aberta,  eficiente  e  produtiva.”  (p.  38,  tradução  livre)  Por  essa  razão, 

discutem  de  forma  bastante  crítica  a  ideia  de  “Fit”,  indicando  que  esta  conformidade  e 

adequação aos valores pode negligenciar questões que deveriam ser mais fundamentais, como 

o mérito profissional, alimentando o mundo de significados próprios, fechado em si mesmo, 

previamente citado. E é exatamente esse conformismo que o dissidente pode mudar, pois sua 

consciência não lhe permite conformar-se e ficar quieto. O dissidente, por ser muito leal à 

organização,  sente-se  obrigado  a  falar.  E,  neste  movimento,  expõe  seus  valores  e 

pensamentos, porque, no momento que articula sua posição e as devidas justificativas, torna 

públicos elementos íntimos, demonstra a sua consciência, e torna-se vulnerável ao escrutínio 

dos outros. Com isto, coloca-se também numa posição de “um contra muitos” (p. 39, tradução 

livre) , levando-o “ao cerne do significado de ser um indivíduo” (p. 39, tradução livre).

Shahinpoor e Matt  (2007) diferenciam a voz dissidente das atividades de oposição 

prevista nos próprios papéis organizacionais, como “Advogado do Diabo” e “oposição leal”, 

pois  tais  atividades  são  previstas  e  aprovadas  pela  organização,  enquanto  a  dissidência  é 

inesperada, e expressão da consciência individual, não de um papel institucional. Uma outra 

diferença  é  feita  em  relação  ao  “descontente  histérico”  de  Alford  (2001  p.  18  apud 

SHAHINPOOR e MATT, 2007, p. 40). O descontente está sempre insatisfeito e infeliz, com 

tudo, sem maiores reflexões ou foco, tendo seu descontentamento caráter vago e emotivo, sem 

intenção de mudar a situação, tratando-se apenas de reclamação crônica. O dissidente fornece 
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voz a objeções conscientes, que passaram por reflexão, tendo por objetivo protestar para que 

algo  seja  mudado  na  organização,  tornando-a  melhor.  Por  esse  motivo,  a  falta  de 

conformidade  do  dissidente  não  é  caótica  e  difusa,  mas  baseada  em  princípios  e  na 

consciência, o que a torna tão importante.

Contudo, Shahinpoor e Matt (2007) não propõem que tais diferenças implicam que 

tais papéis sejam excludentes. Há a possibilidade de mudança e, até mesmo, fusão de papéis.

A não conformidade do dissidente é  descrita  por  Shahinpoor e  Matt  (2007) como 

“peculiarmente  paradoxal”  (p.  40),  pois  se  manifesta  com  o  desejo  de  continuar  na 

organização, ou seja,  por um lado, faz objeções a algo na organização, por outro,  não se 

dispõe a sair para uma organização que seja diferente. Ao invés disso, tenta mudar e melhorar 

a organização em que está, o que o leva a não entender o fato de ser hostilizado, excluído ou 

dispensado, pois seu objetivo ao criticar era aprimorar. O dissidente é compelido a dizer a 

verdade  e  busca  o  diálogo,  manifestando  seu  protesto  de  diversas  formas  possíveis,  mas 

dentro  da  estrutura  organizacional,  o  que  gera  uma  certa  “crise”  (p.  41)  nessa  espaço 

organizacional. É essa “crise” que pode trazer a resposta de retaliação, tão surpreendente para 

o dissidente ingênuo, mas não tão inesperada para os que sabem da tendência da cultura 

organizacional de resistir às criticas.

Este  problema  é  chamado  por  Shahinpoor  e  Matt  (2007)  de  “Tragédia  da  vida 

organizacional” (p. 42), pois ignorar e punir a dissidência pode levar ao desrespeito e abusos 

em relação à dignidade humana. O dissidente pode prevenir erros das lideranças, evitando a 

predominância da valorização instrumental das pessoas, com a busca da eficiência e das metas 

em detrimento das necessidades humanas e pessoais. Essa voz, consciente e leal, ao invés de 

silenciada,  deveria  ser  protegida  e  estimulada,  como  grande  agente  de  proteção  contra 

desumanização e instrumentalização excessiva. Ao realizar ações que induzem os indivíduos a 

abandonarem suas consciências, elemento distintivo e fundamental para todo indivíduo, mais 

que  ao  conformismo,  está  sendo  feito  um processo  vil  de  desumanização  e  venda  de  si 

mesmo, o que leva Shahinpoor e Matt (2007) a usarem a fala de Alford (2001) de que as 

organizações são “o inimigo da moralidade individual” (p. 35 apud SHAHINPOOR e MATT, 

2007, p. 42)  e a afirmar que “alguém é sutil ou claramente forçado a deixar sua consciência 

para trás e tornar-se homem/mulher organizacional.” (SHAHINPOOR e MATT, 2007, p. 43)

Outra distorção discutida por Shahinpoor e Matt (2007) é a “bondade”, pesquisada por 

Ciulla (1998), que trata da crença de que a falta de conflito e a harmonia são uma forma 
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positiva das pessoas se adaptarem. O trabalho de Cilla (1998) também demonstra que essa 

“bondade” leva a um “bogus empowerment”, pois não passa de uma ilusão, uma ficção, para 

que as pessoas tenham seu desejo de pertença satisfeito e se sintam melhor. Com isto, elimina-

se  o  conflito  e  consegue-se  que  as  pessoas  optem,  com livre  escolha,  por  trabalhar  para 

alcançar os objetivos organizacionais. Ou seja, as pessoas são manipuladas, para que qualquer 

manifestação individual indesejada fique sob controle, permitindo sua instrumentalização sob 

um  manto  de  participação  e  valorização  falsos,  que  camuflam  o  desrespeito  e  falta  de 

sinceridade de tais práticas.

Essas  práticas  organizacionais  distorcidas  são consideradas  por  Shahinpoor e  Matt 

(2007) como “claramente, aquilo que define a vida organizacional em seu pior.” (p. 44), pois 

levam à desumanização e alienação de seus membros. E, por considerarem a dissidência como 

“forma vitalmente importante de salvar o indivíduo, e portanto de transformar a organização” 

(p. 44), tratam-na como forma de “restaurar a dignidade humana” (p. 44) nestes espaços de 

vida organizacional desumana, pois o dissidente é consciente e crítico, não deixa de refletir 

sobre o que faz, evitando ser manipulado e iludido. Com isto, a humanidade autêntica pode 

continuar  presente,  ocorrendo  o  protesto  sempre  que  algum desvio  ocorrer,  permitindo  o 

respeito à dignidade humana e a manutenção, também, da dignidade da organização (p. 44).

Portanto, é explícita a visão de Shahinpoor e Matt (2007) da dissidência como algo 

bom, não como ameaça, a qual deveria ser dada uma resposta ética, de escuta e compreensão, 

não de exclusão ou punição. Para melhor elucidar, expõem três benefícios éticos trazidos pela 

dissidência:

1. Fornece  aos  líderes  a  chance  de  restaurar  a  dignidade  do  empregado  (a  partir  do 

confronto  trazido  pelo  dissidente,  pois  assegura  seu  direito  a  ter  voz,  liberdade  e 

autonomia);

2. demonstra um profundo senso de integridade, porque a recusa em compactuar com os 

erros,  na  busca  de  melhoria  da  organização,  coloca  o  dissidente  em uma posição 

vulnerável;

3. manifesta grande lealdade e fortes princípios morais, pois a despeito de todos os riscos 

e dificuldades, o dissidente protesta contra aquilo que identificou como errado.
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Ou seja, estes elementos mostram que o dissidente é um empregado extremamente 

desejável,  pois os argumentos de Shahinpoor e Matt  (2007) definem este indivíduo como 

extremamente  leal  e  dedicado,  mas  sem  perder  seu  senso  crítico,  o  que  o  torna  um 

colaborador  ainda  melhor,  pois  coloca  muito  mais  à  serviço  da  organização  que  sua 

capacidade  instrumental.  Toda  sua  capacidade  reflexiva,  criatividade  e  habilidades  são 

mobilizadas. Com isto, se respeitados e ouvidos, contribuem com muito mais que o mero 

exercício  de  suas  função.  Auxiliam na  construção  de  uma  ambiente  saudável,  com uma 

cultura na qual os indivíduos são livres para exercer habilidades, capacidades e senso crítico, 

juntamente  com o sucesso da organização,  pois  os  desafios  por  eles  apontados permitem 

amadurecimento e benefícios éticos voltados para esse objetivo. Ou seja, a organização pode 

ser bem sucedida e impulsionada pelo diálogo com seus membros,  cuja individualidade e 

dignidade devem ser respeitadas e protegidas, para que sejam  produtivos de maneira ética.

Shahinpoor  e  Matt  (2007)  abertamente  defendem  a  autonomia  como  forma  de 

preservar e promover a dignidade, propondo que ela mesma servirá de controle aos abusos, 

pois a dissidência é um exercício de autonomia (a possibilidade de discordar e abertamente 

expôr isso). Ou seja, não enxergam dilema, pois o respeito à dignidade é possível graças às 

vozes que mostram os abusos. Apesar de sua visão “romântica” ser brevemente deixada de 

lado ao dizer que os dissidentes são ingênuos, por esquecerem que a cultura tende a resistir, e 

chocarem-se  ao  ser  excluídos  ou  dispensados,  seguem  um  argumento  em  defesa  da 

dissidência que não fornece “sinais de alerta” para os perigos da manipulação sutil  ou de 

resistência normal ao inesperado, desconhecido. 

2.4.4 A dignidade e o conteúdo do trabalho

Chiappetta-Swanson  (2005)  e  Lawless  e  Moss  (2007)  discutem  a  dignidade  no 

trabalho para as profissionais de enfermagem.  Lawless e Moss (2007) utilizam a obra de 

Hodson  (2001)  para  fazer  uma  reflexão  sobre  a  literatura  existente  sobre  dignidade  em 

enfermagem, enquanto Chiappetta-Swanson (2005) faz uma pesquisa especificamente com 

enfermeiras ocupadas com a terminação fetal, devido a má formação do feto, em gestações 

desejadas.

Lawless e Moss (2007) discutem a dignidade de enfermeiro como um valor na vida de 

trabalho desses profissionais, preocupando-se com o grupo profissional de forma coletiva, 
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considerando que tais  profissionais “tem uma intimidade privilegiada com o paciente  que 

caracteriza a relação entre  enfermeira  e  a experiência  do paciente  de dignidade” (p.  227, 

tradução  livre).  Portanto,  a  própria  prática  profissional  tem  uma  “dignidade  imbricada, 

particularmente  com a  dignidade  de  outros”  (p.  227),  que  posteriormente  é  chamado  de 

“altruísmo da profissão de enfermagem” (p. 234), pois o bem-estar do paciente é um valor 

central no exercício da profissão.

A partir da obra de Hodson (2001), Lawless e Moss (2007) buscaram, na literatura 

produzida para enfermagem, identificar como as características de dignidade do trabalhador, 

por ele sugeridas, em relação ao trabalho e ao ambiente de trabalho podem ser considerados 

para a enfermagem. Para isso, pesquisaram sobre o ambiente de trabalho de enfermeiros em 

bases  de  dados,  com o  intuito  de  comparar  o  material  encontrado  com as  bases  para  a 

dignidade no trabalho apresentadas no texto de Hodson (2001), tais como a relação entre o 

impacto  das  características  do local  de  trabalho com a  manutenção da força  de  trabalho, 

organização de trabalho coerente (autonomia, carga de trabalho adequada, ausência de abuso) 

características específicas do trabalho e dos próprios trabalhadores.

Lawless e Moss (2007) encontraram “evidência de investigação extensiva sobre os 

ambientes de trabalho de enfermeiros” (p.  229),  e,  ao comparar tais  estudos com Hodson 

(2001), consideraram que:

o trabalho de Hodson e a literatura de enfermagem estão de acordo em achar que o  
ambiente de trabalho que enfermeiros considerarão mais efetivo é aquele em que 
excelente organização e estrutura,  combinadas com baixos níveis de burocracia e 
controle  da  supervisão,  e  altos  níveis  de  autonomia  predominem.  (p.  231-232, 
tradução livre)

Outro ponto de concordância refere-se ao excesso de trabalho, que  Lawless e Moss 

(2007)  apontam ser  considerado  por  Hodson  (2001)  e  Hodson  e  Roscigno  (2004)  como 

“grande desafio para a dignidade do trabalhador” (p. 232). Entretanto, a pesquisa considera 

que há pouca atenção da literatura em enfermagem para a dignidade de enfermeiros “como 

um direito intrínseco humano e do trabalhador” (p. 233), levando a um “claro e dominante 

discurso focado no paciente”(p. 233). Este foco é considerado pelas autoras como um dos 

possíveis motivos para tal “falta de atenção”, pois há uma hierarquização, na qual a dignidade 

do paciente é colocada como mais importante que a do profissional de enfermagem. Mas, 

também salientam que o tema “dignidade do trabalhador” é recente (p. 233), e que por essa 

razão não se tem tantos trabalhos.
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Lawless e Moss (2007) concluem que, apesar do conceito de dignidade ser importante 

para a enfermagem, e ser bastante abordado para o exercício da profissão em relação com o 

paciente, pesquisas especificamente voltadas para a dignidade dos enfermeiros são poucas. 

“há uma escassez de pesquisa em enfermagem que examine a  dignidade dos enfermeiros 

como um valor explícito” (p. 234, tradução livre) e sugerem que:

é  importante  que,  como  profissão,  busquemos  entender  como  a  dignidade  é 
constituída na vida de trabalho dos enfermeiros não apenas porque a presença ou 
ausência  da  dignidade  dos  enfermeiros  pode  afetar  o  cuidado  ao  paciente,  mas 
porque a dignidade é um direito humano em qualquer contexto, e porque a dignidade 
provavelmente é um componente importante da saúde da força de trabalho.(p. 234, 
tradução livre)

Portanto,  essa  é  uma  discussão  focada  em  uma  coletividade,  profissionais  de 

enfermagem, mas com argumentos próximos aos de Waldron (2007) e Habermas (2010), pois 

defende a importância do respeito a essa coletividade, com suas particularidades, para que se 

chegue a um respeito pela dignidade como universal.

Chiappetta-Swanson  (2005)  realiza  uma  pesquisa  qualitativa,  com  enfermeiras  de 

quatro hospitais canadenses, que realizam o procedimento de “terminação genética” (p. 93) 

Utiliza o conceito sociológico de “trabalho sujo” (p. 93), ou seja, aquele que é considerado 

“desagradável e indesejável, trabalho que outros prefeririam nem sequer saber de” (p. 93) para 

problematizar as experiências de trabalho de tais enfermeiras em relação à dignidade. Esta 

escolha é mostrada pelo olhar desta atividade como “indesejável e imoral por alguns” (p. 95), 

pelo argumento de Davis (1992, p.  544  apud Chiappetta-Swanson, 2005, p. 96) de que a 

posição social, a experiência de isolamento e de apoio social são cruciais para a definição de 

trabalho “sujo” para o trabalhador, e por ser uma prática “figurativamente não limpa porque 

viola os tabus contra o aborto” (p. 97).

A partir de experiências e perspectivas das pesquisadas, Chiappetta-Swanson (2005) 

identificou o “cuidado” (p. 93) como elemento “central” (p. 93) no trabalho das enfermeiras, 

mas que é  dificultado pela estrutura organizacional do hospital,  a qual  não fornece apoio 

institucional (p. 95). Uma outra dificuldade desta atividade é que esse tipo de terminação 

envolve  crianças  desejadas  por  seus  pais,  o  que  torna  o procedimento  difícil  para  pais  e 

enfermeira (p. 4).

Chiappetta-Swanson (2005) relata que as enfermeiras descrevem um certo “segredo” 

(p. 95) sobre o procedimento, devido à questões de segurança e privacidade, dos pacientes e 
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das  enfermeiras.  Como  resultado,  as  enfermeiras  afirmam  que  são  “desconhecidas, 

desamparadas e silenciadas em seu trabalho” (p. 95), mas revelam que “amam seu trabalho, 

consideram-no  profissionalmente  realizador  e  pessoalmente  recompensador”  (p.  95). 

Também descreveram sua situação de trabalho como “carregada de incertezas, tensão, dilemas 

e frustrações” (p. 99), “pouco suporte de médicos, conselheiros genéticos, assistentes sociais 

ou capelães” (p. 101), “pouca padronização e orientação para o procedimento de terminação 

fetal” (p. 102), “falta de escolha” (p. 104) pois sentiam que o “voluntariar-se” (104) para tal  

atividade era forçoso, e “falta de suporte” (105).

Mesmo com toda a problemática supracitada, Chiappetta-Swanson (2005) afirma que 

“temas  de  satisfação pessoal,  gratificação,  desafio  profissional  e  comprometimento  foram 

predominantes na  forma como as enfermeiras falavam sobre a maneira como administravam 

seu trabalho” (p. 106, tradução livre), algumas ainda consideravam como um “privilégio” (p. 

106),  pois  tinham  “uma  oportunidade  única  de  colocar  em  prática  os  mais  centrais  e 

fundamentais  valores  de  sua  profissão   -  cuidado  centrado-no-paciente.”(p.  106,  tradução 

livre).

Para Chiappetta-Swanson (2005) essas respostas são um “estratégia de coping” (p. 

106), para lidar com a problemática única da atividade de terminação genética. Assim, tiram a 

atenção dos aspectos “sujos” (p. 107) e prendem-se aos aspectos de dignidade e valor ligados 

ao cuidado (p. 106). Outra estratégia salientada pela pesquisa foi a criação, pelas enfermeiras, 

de  uma rotina  padronizada,  num modelo  de  enfermagem um a  um, para  a  realização do 

procedimento  de  terminação  e,  em  3  dos  hospitais,  mecanismos  da  ajuda  entre  colegas 

enfermeiras  que precisassem, ou seja,  por não haver  tais  rotinas  e  protocolos,  fizeram-no 

informalmente e reduziram sua carga de trabalho (p. 111-112).

O  trabalho  de  Chiappetta-Swanson  (2005)  tem  foco  em  aspectos  particulares  da 

dignidade  no  trabalho:  este  grupo de  enfermeiras,  que  realizam terminação genética.  Sua 

preocupação é com as vicissitudes do trabalho desse grupo. Não se preocupa com a questão 

da universalidade, nem do aspecto individual, pois lança mão de experiências individuais para 

refletir sobre a dignidade do grupo.

Stacey (2005) também faz uma pesquisa com “trabalho sujo” (p. 831), contudo, seu 

estudo aborda “cuidadores domiciliares” (p. 832), profissionais que não possuem formação 

específica,  não são enfermeiros nem médicos,  e que cuidam de “adultos dependentes” (p. 

831), prestando serviços como ajudar na higiene, a trocar de roupa, na realização de tarefas 
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domésticas (limpeza, fazer comida), mas não serviços específicos de saúde. A partir de uma 

pesquisa qualitativa, com entrevistas (com os cuidadores), chega-se à conclusão de que tais 

trabalhadores  percebem  a  relação  com  seu  trabalho  como  “conflituosa,  frequentemente 

contraditória” (p. 831), identificando “restrições que comprometem sua capacidade de fazer 

um bom trabalho e ter uma experiência do seu trabalho como dignificante” (p. 831, tradução 

livre). Apesar disso, a pesquisa encontra relatos de “recompensas” (p. 831).

Stacey (2005) desenvolve essa pesquisa no EUA, e cita como justificativa para sua 

realização  o  envelhecimento  da  população,  que  leva  à  uma  grande  demanda  por  esses 

trabalhadores. Por esse motivo, considera que:

a indústria da saúde em geral, e os serviços domiciliares em especial, constituem 
uma porção significativa do crescente setor de serviços nos EUA e demais lugares, 
precisamos  entender  como  os  trabalhadores  administram  as  restrições  de  seu 
emprego e até que ponto eles criam um senso de propriedade, satisfação e dignidade 
no cargo (STACEY, 2005, p. 832, tradução livre)

A ocupação  de  “cuidador  domiciliar”,  segundo  Stacey  (2005),  faz  parte  de  uma 

“indústria amorfa” (p. 833), pois instituições públicas, sem fins lucrativos e particulares atuam 

no setor. Juntamente com isso, não há um padrão de pagamentos, benefícios ou pagamento de 

horas extras, o que coloca tais trabalhadores em uma posição de “confusão e ambivalência 

[…] sobre o ato de cuidar de alguém na sua casa se qualificar como trabalho assalariado” (p. 

833, tradução livre), o que é acentuado por ser um trabalho “invisível e subvalorizado pelo 

público em geral” (p. 845, tradução livre). Mas, para o autor, essa “natureza insegura” (p. 

834)  não  é  uma  exclusividade  destes  trabalhadores,  mas  uma  característica  da  “  nova 

economia capitalista” (p. 833) e seus “novos arranjos” (p. 833) de trabalho.

Na visão de Stacey (2005), entre as barreiras ao bom desempenho do trabalho dos 

“cuidadores domiciliares”, estão: excesso de trabalho e o excesso de responsabilidade, alto 

risco no emprego, e o esforço físico e mental de prover cuidados. E três “fontes” (p. 838) de 

dignidade: “autonomia prática na função”, “construção de habilidades”, e “orgulho e honra no 

trabalho sujo”. A dignidade permeou todo o discurso dos entrevistados, em relação a cuidar de 

pessoas, mas foi ainda mais evidenciado nos trabalhadores que passaram a fazê-lo após sair de 

algum “cargo em serviço particularmente alienante” (p. 838).

Stacey (2005) fundamenta-se em Hodson (2001) e Wardell (1992) para afirmar que a 

autonomia prática e a construção de habilidades são “fontes de dignidade”, pois podem ser 

consideradas como “recompensas individuais” (p. 845), que lhes permitem ter um senso de 

“posse e controle de seu trabalho” (p. 845), dois fatores “centrais para manter a dignidade no 
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cargo”. Mas a percepção de dignidade por fazer trabalho sujo é considerada por Stacey (2005) 

como “única da relação de cuidado” (p. 845), pois os trabalhadores conferem significado à 

sua “disposição e habilidade para realizar tarefas sujas e mundanas que outros evitam” (p. 

845), mas que são necessárias e importantes para melhorar a vida de seus clientes.

A “autonomia  prática”  (p.  845)  é  descrita  por  Stacey  (2005)  como  diferente  da 

autonomia profissional,  pois é  “o meio pelo qual  trabalhadores criam e administram seus 

ambientes dentro de certas restrições” (p. 845), que fornece um senso de domínio sobre os 

padrões do cuidado e, conforme antes sugerido, um senso de dignidade para o trabalhador. O 

“desenvolvimento de habilidades em cuidado domiciliar” (p. 845) é apresentado como “um 

conjunto  único  de  habilidade  em  cuidados”  (p.  845),  que  alguns  entrevistados  afirmam 

pretender usar fora dessa atividade, contraria a percepção de que esta é uma atividade que 

“qualquer um pode fazer” (p. 845), e participa do processo de construção da dignidade dos 

cuidadores sobre seu trabalho. 

A terceira fonte de dignidade, “fazer o trabalho sujo”(p. 849), é considerada por Stacy 

(2005)  “talvez  como a  forma  mais  convincente  –  e  contra  intuitiva  –  que  os  cuidadores 

derivam dignidade do trabalho” (p. 849). É um “orgulho” (p. 849) na realização de tarefas 

literalmente sujas, como aquelas voltadas para higiene e manuseio de excrementos, pois isso 

mostra o quanto cuidam bem de seus clientes, em uma questão íntima e necessária para o seu 

bem estar, que poucas pessoas fariam. Portanto, o “trabalho sujo” não é percebido por eles 

como um estigma negativo.

Stacey  (2005)  conclui  que  esses  trabalhadores  “tem relações  complexas,  às  vezes 

contraditórias com seu trabalho”(p. 851) e que a “dignidade é central para a satisfação no 

trabalho de cuidadores domiciliares, um fator que é geralmente subestimado (ou ignorado) em 

explicações extremamente determinísticas sobre o trabalho na nova economia” (p. 851). Para 

o  caso  específico  dos  cuidadores  domiciliares,  considera  “abordagens  convencionais  para 

organizar trabalhadores” (p. 852) como inadequadas, pois o trabalho ganha significado por 

questões não materiais, como o laço criado com os clientes, mas que é preciso buscar formas 

de atender suas necessidades materiais.

Desta maneira, pode-se considerar que o foco da discussão de Stacey (2005) está no 

particular, pois trata da dignidade no trabalho de um grupo específico. Em alguns pontos, 

utiliza as falas dos entrevistados como exemplos,  mas sem a preocupação com o aspecto 

individual ou singular, apenas serve de subsídio para demonstrar algo sobre o grupo.
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Santos e Silva (2009) apresentam uma pesquisa sobre a dignidade no trabalho para 

garis  e  catadores  de  Fortaleza/CE.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  que  mostrou 

“categorias” (p. 689) obtidas a partir do discurso dos pesquisados: “Falando de Dignidade” e 

“O Vai Vem do Preconceito” (p. 696).

A atividade de lidar com lixo é apontada por Santos e Silva (2009) como problemática, 

porque  “durante  toda  a  história  humana,  o  lixo  representou  tudo  que  não  tem  valor  ou 

serventia” (p.  690),  é  “trabalhar  com aquilo  que as  pessoas  não querem,  aquilo que elas 

'colocaram para fora', que tem odor desagradável e que gera inúmeros problemas de saúde” 

(p. 691). Utilizando o trabalho de  Eigenheer (2003), mostram que a “profissão de catador de 

lixo ficou em primeiro lugar [em pesquisa do Datafolha] como a mais rejeitada e a de gari em 

terceiro lugar” (p. 696). Com isso, mostram uma falta de valorização de tais profissionais, 

uma “estigmatização” (p. 696), apesar da importância do que fazem, pois é o seu trabalho que 

evita o acúmulo do lixo na cidade, o que previne “diversos problemas de saúde pública e 

ambientais” (p. 690)

A partir do campo realizado, Santos e Silva (2009) mostram, na categoria “falando de 

Dignidade”,  apreendida  no  discurso  dos  entrevistados,  que  alguns  deles  consideram  seu 

trabalho  digno,  outros  não.  Os  que  deram  respostas  negativas,  segundo  os  autores, 

manifestaram fazer uma relação de trabalho digno com remuneração,  em que o trabalho não 

seria  digno  pela  remuneração  ser  baixa.  Aqueles  que  deram  respostas  positivas  foram 

enquadrados pelos autores como “exceções” (p. 704) e como não sendo “digno por si só, mas 

passa a ser quando comparado a referenciais piores”. Ainda em tal categoria, Santos e Silva 

(2009) incluíram as falas sobre mudar de trabalho como um “sonho” (p. 704), ir para algo 

“melhor” (p. 704). Portanto, aqui há uma ideia de hierarquia na dignidade.

Na categoria “O Vai e Vem do preconceito” p. (706), Santos e Silva (2009) tratam da 

questão do reconhecimento social, tanto positivo como negativo, manifestado por maus tratos 

(até violência física) e desprezo. Afirmam que “os depoimentos dos entrevistados apontaram 

para  quase  ou  nenhum  reconhecimento  social  do  trabalho  que  desenvolvem”  (p.  706)  e 

chamam de “exclusão social” (p. 706), mas relatam a presença de uma fala diferente, em que 

o sujeito não apenas não percebe discriminação, mas também “acredita que o trabalho com 

lixo  é  motivo  para  reconhecimento  social”  (p.  708).  Para  analisar  essa  fala,  buscam 

fundamentação  em Velloso,  Valadares  e  Santos  (1998)  e  DallAgnol  e  Fernandes  (2007), 

pesquisas que mostram a satisfação de pessoas que trabalham com o lixo, por verem nele um 
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meio de vida. Contudo, os resultados do campo de Santos e Silva (2009) os levam a afirmar 

que  “a  vida  dos  entrevistados é  marcada  pelo  não-reconhecimento  social  e  sentida  como 

sofrida, humilhante, desqualificada socialmente e vergonhosa” (p. 711).

A pesquisa de Santos e Silva (2009) mostra um foco em uma coletividade, pessoas que 

trabalham com lixo, utilizando garis e catadores para chegar a uma visão sobre dignidade no 

trabalho  para  este  grupo.  Mencionam  algo  das  condições  insalubres  de  trabalho,  mas  a 

atenção é voltada para o sentimento sobre trabalhar com lixo e como isso se coloca em sua 

vida, em termos de reconhecimento social,  dando importância para tal aspecto ao falar de 

dignidade. Com isso, percebe-se uma proximidade com Jacobson (2009), sendo uma reflexão 

voltada para a dignidade em seus aspectos particulares e sociais. 

É  possível  perceber,  a  partir  dos  artigos  aqui  apresentados,  que  as  discussões 

preocupadas  com  conteúdo  do  trabalho,  ou  seja,  especificidades  de  certas  funções  e 

profissões,  focam-se no grupo.  Como essa coletividade,  em particular,  tem sua dignidade 

respeitada,  construída,  promovida,  em seu  espaço  de  trabalho.  Apesar  das  discussões  de 

Chiappetta-Swanson,  Stacey,  e  Santos  e  Silva  serem feitas  a  partir  das  experiências  dos 

entrevistados,  o  que  permitiria  levantar  alguns  elementos  sobre  aspectos  individuais  da 

dignidade, este aspecto não foi abordado, assim como a questão da universalidade. Contudo, 

pelo teor das discussões voltar-se para como cada um desses grupos lida com desafios à sua 

dignidade  no  trabalho,  e  como  esta  dignidade  poderia  ser  protegida  e  promovida,  sem 

qualquer menção a que isso ocorra em detrimento de outros grupos, pode-se considerá-las 

como tentativas de proteção à dignidade dessas coletividades sem prejuízos para outras, e, 

portanto, compatível com a ideia de dignidade universal.

2.4.5 A falta de respeito à dignidade no trabalho

Campos  e  Alverga  (2001)  fazem  uma  pesquisa  sobre  o  trabalho  infantil,  mais 

especificamente sobre sua exploração, na qual mostram as raízes ideológicas que mantém esta 

situação, a despeito de leis que a proíbam. Demonstram que há uma ideia, compartilhada 

socialmente, de que o trabalho é “educador, dignificante” (p. 227). A partir de tal ideia, as 

próprias famílias colocam as crianças para trabalhar, acreditando que será algo bom, mas que 

isso se restringe à parcela mais pobre da população. Portanto: “Associado à realidade social e 

econômica, o apoio familiar à inserção precoce no trabalho produtivo subsiste a despeito da 
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legislação que coíbe a contratação e o exercício desse tipo de atividade por crianças, e a tantos 

programas de atendimento voltados para essa população.” (p. 228)

Com isto, Campos e Alverga (2001) alertam que essa é uma realidade de falta de 

respeito à dignidade, mascarada como dignificante. Uma “ideologia reificadora”, em que “o 

trabalho, até mesmo quando exercido de forma indigna, seja visto como um valor supremo, 

como formador do espírito, educador.” (p. 228). Por esse motivo, é preciso lidar com questões 

subjetivas, se o que se pretende é alcançar um resultado verdadeiro.

a perspectiva de erradicação do trabalho infantil requer, da parte dos responsáveis 
pela  formulação  e  implementação  das  propostas  nessa  direção,  considerar  a 
necessidade de combater os aspectos subjetivos dos sujeitos envolvidos, no sentido 
das crenças pessoais de patrões, família e crianças sobre o trabalho. (p. 228)

Nesta reflexão, aponta-se um desrespeito à dignidade para uma parcela da população, 

as  crianças  de  grupos  economicamente  menos  favorecidos.  E  aponta  o  quanto  esse 

posicionamento social, que vem sendo construído desde o calvinismo (p. 228), é determinante 

para  a  exploração.  Contudo,  para  eles o  trabalho  manual  é  educativo,  para  os  mais 

favorecidos não.

as crianças filhas da pobreza, para quem o trabalho apresentava-se como medida 
preventiva e remediadora dos males causados pela indigência social. [..] enquanto 
para  eles  a  'indignidade'  do  trabalho  manual  era  não  só  aceitável  como 
recomendável, para os membros das classes dominantes o trabalho representava uma 
ignomínia, motivo de vergonha e expressão de submissão. (p. 231)

Há  uma  hierarquização  que,  ao  invés  de  fornecer  subsídios  para  os  aspectos 

particulares  de  dignidade  desse  grupo,  coloca-o  à  mercê  de  uma  ideologia  ainda  mais 

segmentadora, criando uma “separação e discriminação entre as classes sociais” (p. 232) . E, 

para os autores, este quadro só poderá ser mudado “na medida em que se questionar a lógica 

que justifica o trabalho das crianças para os pais e para elas próprias.” (p. 232).

Heloani (2004) apresenta o assédio moral como uma forma de desrespeito à dignidade 

antiga, mas cujo debate é novo. “Costumamos dizer que a discussão sobre assédio moral é 

nova.  O  fenômeno  é  velho.  Tão  velho  quanto  o  trabalho,  isto  é,  quanto  o  homem, 

infelizmente...” (p. 2, grifos do autor). Por isso, afirma que, no caso da sociedade brasileira, já 

se tinha abusos no período da escravidão, mas hoje não é diferente. O que muda é a forma do 

abuso, não sua presença.
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pensamos  que  a  humilhação  no  trabalho,  ou  assédio  moral,  sempre  existiu, 
historicamente falando, nas mais diferentes formas. Humilhação está embasada no 
próprio  sistema  macroeconômico,  que,  em  seu  processo  disciplinar,  favorece  o 
aparecimento dessa forma de violência, em que o superior hierárquico detém um 
certo poder sobre seu subordinado. (p. 2)

Como exemplo de abuso da atualidade, Heloani (2004) cita o subemprego e o trabalho 

informal, ambos casos considerados como “ameaças” aos seus direitos consolidados (p.3), e 

todas  as  práticas  de  “instrumentalização  do  outro”  (p.  3)  trazidas  pelo  cenário  de 

competitividade  gerado  pela  globalização.  Desta  forma,  aponta  também uma ausência  de 

seletividade, pois há abuso nos diversos segmentos sociais e laborais (do trabalho manual ao 

qualificado), pois “democratizou-se” (p. 6) a humilhação no trabalho. Mas o caso específico 

do assédio moral traz consigo, ainda, a característica de ser uma humilhação deliberadamente 

infringida  ao  outro:  “o  assédio  moral  caracteriza-se  pela  intencionalidade;  consiste  na 

constante e deliberada desqualificação da vítima, seguida de sua consequente fragilização, 

com o intuito de neutralizá-la em termos de poder.” (p. 5)

Contudo, essa situação de abuso não é retratada como resultado exclusivo da ação de 

sujeitos  “perversos”  (p.5).  O conjunto das  práticas  organizacionais  também participam na 

viabilização,  e  até  reforço,  de tal  situação.  “A perversidade […]  encorajada por  práticas 

organizacionais  danosas  (corrosão  de valores  éticos  essenciais)  acaba  por  desconsiderar  o 

outro.” (p. 5, grifo meu). Portanto, esses diversos elementos, do indivíduo, da organização, do 

mercado globalizado hipercompetitivo, geram “um fenômeno que envolve interações sociais 

complexas” (p. 7), que chegam a conferir um status de “invisibilidade” (p. 8) ao abuso, pois é 

uma questão com  “alto grau de subjetividade envolvido” (p. 8).

Portanto, é possível perceber na reflexão de Heloani (2004) uma preocupação com as 

questões individuais, particulares e universais, pois dar visibilidade e punição para os abusos 

não é apenas a defesa de cada vítima, mas a possibilidade de construção de “uma sociedade 

mais justa e menos prepotente” (p. 8).

Sayer (2007) apresenta uma reflexão que se propõe a “ampliar as preocupações sobre 

dignidade no trabalho” (p. 566), considerando que o assédio e o bullying são apenas parte de 

um conjunto maior de circunstâncias que contribuem para “minar” (p. 565) a dignidade no 

trabalho. Considera as relações de trabalho tipicamente instrumentais, o que,  por si  só, já 

representa uma parcela de tal preocupação, pois a dignidade “está em risco em vários tipos de 

trabalho” (p. 565).
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O  bullying e  o  assédio  “representam  as  instâncias  mais  severas  de  negação  da 

dignidade no trabalho” para Sayer (2007, p. 566), mas autonomia, dependência, seriedade e 

confiança, são elementos relacionados à dignidade que não podem ser deixados de lado, pois, 

se o forem, condições indignas podem se estabelecer. Nesta discussão, autonomia refere-se à 

“independência em relação aos outros” (p. 570), ou seja, tudo que o indivíduo é capaz de fazer 

por  conta  própria  no  trabalho.  A dependência  refere-se  à  “vulnerabilidade”  (p.  570)  e 

dependência  em relação às  outras  pessoas.  Com isso,  explica  que  “relações  dignificantes 

dizem respeito tanto à autonomia do outro como à sua dependência dos outros, sem tomar 

vantagem de sua vulnerabilidade. […] respeitar e manter a dignidade envolve reconhecer os 

indivíduos como pessoas em seu direito” (p. 570, tradução livre).

Segundo Sayer (2007), quando um trabalhador é considerado sério e confiável, isso 

quer dizer que é reconhecido como uma pessoa “competente, moral […] que não se aproveita 

da  vulnerabilidade  dos  outros”  (p.  571,  tradução  livre),  com isso  “ganham um senso  de 

dignidade” (p. 571). Mas, se o oposto ocorre, ou seja, se a confiança é negada ao trabalhador, 

isso “corrói a dignidade” (p. 571) e, ainda “a recusa da confiança e do discernimento é, em si,  

uma indignidade.”  (p.  571, tradução livre).  Relacionado a este  aspecto,  está  a  questão da 

forma como se encara as ações dos funcionários. Se, tais ações são consideradas de forma 

puramente  instrumental,  ou  seja,  acredita-se  que  tudo  que  esta  pessoa  busca  é  uma 

recompensa, esta já é uma redução da integridade dessa pessoa, pois “assumir […] que as 

pessoas só trabalharão bem por recompensas […] é rebaixante, e não respeita sua dignidade.” 

(p. 571, tradução livre).

Sayer (2007) não nega que os empregados queiram seus pagamentos e recompensas, 

mas que não podem ser reduzidos a esse desejo como sendo a única coisa que importa no 

trabalho, pois “a dignidade também importa” (p. 571). Também admite a instrumentalidade do 

respeito,  quando “ser respeitoso com os outros é o modo mais eficiente de conseguir que 

alguém faça as coisas” (p. 572), mas que não se resume a essa forma. E define: “respeitar a 

dignidade das pessoas é tratá-las como responsáveis por seus atos, e responder positiva ou 

negativamente a elas de acordo com o que merecem.” (p. 573, tradução livre).

Portanto,  para  Sayer  (2007),  o  respeito  não  é  “incondicional”  (p.  573),  mas  esta 

condição refere-se ao comportamento, não a uma posição ou  status.  Para ele,  as questões 

relativas às desigualdades, em tal  sentido,  representam dificuldades para a manutenção da 

dignidade, porque “a existência de desigualdades e relações de dominação significa [...] que a 
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autonomia e dependência dos indivíduos é desigual, e apesar disso não retirar a possibilidade 

de  um  emprego  dignificante,  significa  que  alguns  terão  mais  facilidade  de  manter  sua 

dignidade  que  outros.”  (p.  574,  tradução  livre).  Em  tais  relações  desiguais  inclui-se  os 

clientes, pois se o cliente é o “rei”, o trabalhador “tem que aceitar sem crítica qualquer coisa 

que eles digam ou façam, e isto pode ser visto como sacrificar sua dignidade.” (p. 575).

A última condição, discutida por Sayer (2007), como relacionada à manutenção da 

dignidade no trabalho, diz  respeito  ao próprio conteúdo do trabalho. Ele classifica alguns 

trabalhos como “degradantes” (p. 575) e outros como “realizantes” (p. 575), diferenciando-os 

pelo  critério  “serviço  e  servidão”  (p.  576),  sendo  as  atividades  mais  braçais  e  menos 

especializadas consideradas mais servis, por isso, geralmente tendo pagamentos menores, e 

sendo consideradas menos dignificantes.  Outras questões consideradas como problemáticas 

quanto ao conteúdo dignificante para uma atividade de trabalho, é em relação ao que envolve 

sujeira, tabu ou algo estigmatizado (como discutido no sub item anterior).

Dessa maneira, é possível perceber que Sayer (2007) preocupa-se com uma dignidade 

que entende como “universal e igualitária” (p. 573) em termos de uma característica humana a 

ser respeitada.  Mas,  para que isso seja  possível,  as diversas condições  supracitadas  desse 

espaço social precisam ser contempladas.

 McMullen (2011) discute as questões extremas, como o  bullying e o assédio, assim 

como  o  adoecimento  causado  por  stress excessivo  no  trabalho,  considerando-as 

consequências  de  falta  de  uma  obrigação  básica  do  empregador:  cuidar  do  ambiente  de 

trabalho para que não cause impactos negativos nas pessoas. “Há uma obrigação contratual 

implícita, em todo contrato de trabalho, de que o empregador adotará passos razoáveis para 

garantir a segurança de seus empregados no trabalho.” (p. 6, tradução livre). Contudo, esse 

cuidado  necessário  não  deve  impedir  o  papel  do  gerenciamento.  Gerentes  que  pratiquem 

assédio ou  bullying devem ser questionados e punidos, e é preciso “uma avaliação de risco 

significativa  e  ter  uma  política  aprovada  contra  o  bullying e  assédio  entre  gerentes  e 

empregados, combinada com treinamento dos gerentes de linha.”(p. 6, tradução livre).

A partir dos artigos apresentados, exceto o de Campos e Alverga, é possível perceber 

que, apesar de falarem sobre um espaço social, o ambiente de trabalho, a preocupação é com 

os  aspectos  universais  da  dignidade.  Aquilo  que  toda  pessoa  deve  ter  respeitado  em seu 

trabalho. O trabalho de Campos e Alverga, contudo, tem um foco diferente, pois preocupa-se 

especificamente  com  o  trabalho  infantil.  Ainda  que  defenda  a  mudança  do  cenário 
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socialmente estratificado, que permite essa ideologia de trabalho como dignificante para as 

crianças menos favorecidas economicamente, mostrando orientação para a igualdade, e até 

universalidade, o cerne da discussão é particular, a coletividade de crianças exploradas, que, 

por lei, não devia trabalhar.

Desta forma, pode-se perceber nestas discussões uma reflexão sobre os mecanismos e 

práticas que podem dificultar, impedir ou negar a possibilidade de trabalhar dignamente. Seja 

pela presença de perversidade, seja por condições inadequadas de trabalho, ou ainda, seja por 

uma ideologia dominante discriminatória. A questão comum é a de que é necessário manter 

atenção constante para a dignidade no trabalho. Ainda que se tenha leis e regras específicas, 

como aquelas  relativas  ao assédio  e  ao trabalho infantil,  não é  garantia  suficiente  para a 

manutenção de um espaço de trabalho digno. 

A leitura dessas obras, a respeito da dignidade no âmbito do trabalho, permite perceber 

que há uma preocupação com seu respeito  e  promoção,  seja  no cumprimento  de leis,  na 

reflexão sobre estruturas de trabalho dignas, na forma como a configuração competitiva do 

mercado pode abrir o debate para a importância da dignidade na melhoria do atendimento às 

demandas  do mercado,  seja  nas  vicissitudes  de atividades  pouco valorizadas  socialmente. 

Contudo,  essas  reflexões  prendem-se  aos  aspectos  universais  e  particulares  da  dignidade. 

Constituição, CLT, mercado, estrutura e conteúdo do trabalho não referem-se ao singular, mas 

a  grupos  e  ao  contexto  social  mais  amplo.  A questão  do  singular  deveria  aparecer  nas 

discussões sobre a falta de respeito à dignidade, pois o sofrimento é individual, ainda que 

ocorra na coletividade. Contudo, novamente o foco volta-se para o aspecto universal e defesa 

de direitos, o que mostra uma carência de reflexões a respeito do aspecto singular.
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3. POSICIONAMENTO EPISTÊMICO E ABORDAGEM METODOLÓGICA

Em  "Duas  tendências  divergentes"5 (1896),  Rogers  discute  uma  teoria  geral  de 

psicoterapia (baseada na teoria do aprendizado) e um ponto de vista existencial em psicologia. 

Ali, ele se posiciona abertamente como adotando uma "tendência existencial" (p. 99), pois no 

item com este mesmo título, escreve:

gostaria, caso possa, de colocar-me nesse grupo. Estes psicólogos insistem em dizer, 
de muitas maneiras, que estão preocupados com todo o espectro do comportamento 
humano e que o comportamento  humano é,  de algumas maneiras  significativas, 
algo mais do que o comportamento de nossos animais de laboratório. (ROGERS, 
1986,  p.  99,  grifo  do  autor).                                           

Bezerra e Bezerra (2012) afirmam que a construção teórica de Rogers possui aspectos 

existencialistas. Para estes autores, tais aspectos são provenientes do uso que Rogers faz das 

obras  de  Kierkegaard  e  Buber.  Além  disso,  consideram  que  Rogers  possui  uma  atitude 

fenomenológica. Contudo, isto não implica em afirmar que o seu trabalho foi direcionado pela 

fenomenologia, mas que:

ao tomar a experiência prática,  vivida, como ponto de partida para formular sua 
teoria  e  método  psicoterapêutico,  ao  incluir  a  subjetividade  do  terapeuta  e  do 
cientista e ao se interessar pela compreensão dos significados atribuídos pela própria 
pessoa às  suas  vivências  e  pelos modos de experienciação dos mesmos, Rogers 
assume,  em  seu  modo  de  trabalho,  a  prática  de  uma  atitude  humanista  e 
fenomenológica. (BEZERRA e BEZERRA, 2012, p. 23)

Uma parte da obra rogeriana que mostra essa atitude fenomenológica é ressaltada por 

Fadiman e Frager (1986 [1939]) na sua forma de tratar o conhecimento humano. Os autores 

salientam  que  Rogers  descreve  três  formas  de  conhecer:  o  conhecimento  subjetivo,  o 

conhecimento objetivo, e o conhecimento interpessoal ou fenomenológico. Este último é a 

compreensão empática, aquela que “permite compreender a experiência do outro como ele a 

experiencia.” (p. 236, grifo do autor) E, como citado no referencial teórico, essa compreensão 

é  parte  dos  requisitos  para  que  se  tenha  uma  relação  significativa  com  outras  pessoas 

(ROGERS, 2009 [1961]). 

5 Capítulo do livro “Psicologia Existencial, de Rollo may
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Esta leitura permite considerar que a abordagem teórica adotada por Rogers possui, 

conforme  dito  por  Bezerra  e  Bezerra  (2012,  p.  23,  grifo  meu)  “aspectos humanistas, 

existenciais e fenomenológicos”. Ou seja, Rogers não é um existencialista per se, mas lança 

mão de conceitos existencialistas cujo papel é central em suas obras, como o processo de vir a 

ser, que serve de base para a visão de homem como processo fluido que adota; e a relação Eu-

Tu, que é requisito para as relações humanas significativas. O mesmo modo de pensar cabe 

para os aspectos fenomenológicos. Rogers não é um fenomenológo, mas adota uma postura 

que se assemelha à da fenomenologia para lidar com as questões humanas. E, ao longo de seu 

trabalho, familiariza-se com a fenomenologia.

De acordo com Fadiman e Frager (1986 [1939]), os relacionamentos são “de interesse 

central” (p. 232) na Obra de Rogers. Isto porque:

a interação com o outro capacita um indivíduo a descobrir, encobrir, experienciar ou 
encontrar seu  self real de forma direta. Nossa personalidade torna-se visível a nós 
através  do relacionamento com os outros.  […] o  feedback dos  outros  oferece às 
pessoas oportunidade de experienciarem a si mesmas. (FADIMAN e FRAGER, 1986 
[1939], p. 232)

Com isto,  pode-se perceber  um embricamento  entre  a  atitude  fenomenológica  e  o 

aspecto existencial da relação Eu-tu, trazido da filosofia de Buber, que apontam para uma 

abordagem menos preocupada com a essência isolada de cada pessoa e mais para a forma 

como essa relação significativa com o outro faz parte do fluir do processo de vir a ser, em 

toda sua dinamicidade.

Amatuzzi  (2009)  afirma  que  a  abordagem humanista  de  Rogers  é  uma  forma  de 

psicologia  fenomenológica,  pois  a  postura  empática  do  terapeuta  “capta  o  movimento 

intencional  da  experiência”.  Em 2010,  afirma  em conjunto  com Carpes:  “ficam patentes 

alguns  aspectos  fenomenológicos  de  Rogers  no  que  se  refere  à  terapia  e  ao  conflitos 

humanos” (AMATUZZI e CARPES, 2010, p. 11)

A partir  do exposto,  evidencia-se que o posicionamento epistemológico de Rogers 

direciona-se para um humanismo com aspectos existenciais e fenomenológicos, o que torna 

tal orientação necessária para a condução da parte empírica desta pesquisa. Além disso, estes 

aspectos não se voltam para as essências individuais, mas para o desenvolvimento humano a 

partir de relações significativas. Ou seja, a questão da intersubjetividade é parte importante da 

compreensão do processo de vir  a ser quem se é.  A seguir é explicado o posicionamento 

epistêmico da Abordagem Fenomenológica (3.1) e da Sociologia Fenomenológica de Schutz 
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(3.2).  Na sequência,  depois de esclarecidos  tais  pontos,  começa-se a  tratar  da questão do 

método. No sub item 3.2.1, esclarece-se as questões relacionadas à posição Metodológica de 

Schutz, antes de explicar  as estratégias metodológicas seguidas por essa pesquisa, o que só é 

feito  em 3.3.  Neste  sub item,  além dos  passos  adotados  nesta  pesquisa,  são  descritos  os 

elementos  de  desenho  da  pesquisa  (sujeitos  de  pesquisa  e  estratégias  para  alcançá-los; 

estratégias de entrevistas e de análise) e as estratégias para respeitar a epoché.  

3.1 ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA

Sanders  (1982)  afirma  que  a  fenomenologia  visa  “tornar  explícita  a  estrutura  e 

significado das experiências humanas.  É a busca pelas 'essências'.” (p. 354). Para Merriam 

(2002),  a  abordagem  fenomenológica  enquadra-se  em  uma  “pesquisa  qualitativa 

interpretativa”  (p.  37),  pois  visa  entender  como  as  pessoas  atribuem  sentido  às  suas 

experiências  de  vida  e  “procura  entender  sobre  a  essência  e  a  estrutura  subjacente  do 

fenômeno” (p. 38).  Segundo Moreira (2004), é este o caminho que permite chegar ao que 

algo é, ou seja, à sua essência, porque “explora o fenômeno tal como é dado na consciência” 

(p.  227).  Além  disso,  “etimologicamente,  a  fenomenologia  é  o  estudo  ou  a  ciência  do 

fenômeno,  que  no  sentido  mais  genérico,  compreende  tudo  aquilo  que  aparece,  que  se 

manifesta ou se revela por si mesmo.” (MOREIRA, 2004, p. 227, grifo meu).

Sanders (1982) descreve a fenomenologia como “estudo dos fenômenos conscientes: 

ou seja, uma análise do modo como as coisas ou experiências se mostram” (p. 354, tradução 

livre). Em acordo com essa descrição, Moreira (2004) considera que “em qualquer momento 

que  se  queira  dar  destaque  à  experiência  de  vida  das  pessoas,  o  método  de  pesquisa 

fenomenológico pode ser adequado.” (p. 227). Devido à pesquisa se propor a  compreender 

como a dignidade é vivenciada, no ambiente de trabalho, enquanto processo de vir a ser o que 

se é; considera-se a abordagem fenomenológica como adequada para alcançar tal objetivo. 

Para Sanders (1982,  p.  353), a fenomenologia, como movimento, faz parte dos 

“métodos” filosóficos. Trataria-se de um “método descritivo” e este autor chega a descrevê-la 

como  uma  “técnica  de  pesquisa  qualitativa”  (p.  353).  Cabe  ressaltar  que  este  olhar,  da 

fenomenologia  como “técnica” não é  partilhado por  este  trabalho.  Mas,  por  ser  uma fala 
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existente  no  meio  acadêmico,  foi  também mencionada.  Aqui  entende-se  a  fenomenologia 

como posicionamento espistemológico.

Capalbo (1974, p. 33) aponta, em citação de Husserl, que, para descrever nesta forma 

de  pensar,  é preciso: "liberar o nosso olhar para a análise do vivido, das experiências 

puramente vivenciais. Esse vivido não poderá ser definido, mas apenas descrito." Giorgi 

(2010) coloca a fenomenologia como tendo sua origem em Husserl, o que é especificado por 

Moreira (2004) como a partir da obra “Investigações lógicas”, cujo primeiro volume foi 

publicado em 1900 e o segundo em 1901. Moreira (2004) descreve a fenomenologia como um 

movimento filosófico importante do século XX, constituindo-se em um “método de 

investigação crítico, rigoroso e sistemático”  (p. 226) e Wilson (2002, p. 12, tradução livre) 

coloca-a como “provavelmente o mais significativo movimento filosófico do século XX”. 

Esta é a proposta de Husserl, que Moreira (2004) apresenta como uma filosofia 

desprovida de especulações e de pressupostos, pois busca as coisas em si mesmas, a partir da 

experiência vivida, não comportando uma postura dedutiva. Contudo, isto não implica em 

deixar de ter rigor. Devido a tais questões, afirma: 

A fenomenologia deveria proporcionar um método filosófico livre de todas as 
pressuposições que pudesse ter aquele que refletisse; descreveria os fenômenos 
enfocando exclusivamente a eles, deixando de lado quaisquer questões sobre suas 
origens causais e sua natureza fora da consciência. (MOREIRA, 2004, p. 227)

Wilson (2002, p. 1) afirma que “o alvo da fenomenologia [...] é estudar […] como os 

fenômenos humanos são experienciados na consciência, em atos cognitivos e perceptivos”. 

Portanto, a preocupação não está em relações causa-efeito, mas na forma como as pessoas 

constróem significado em relação às suas experiências cotidianas. 

A falta de ênfase dada pela fenomenologia para relações de causalidade é também 

apontada por Dartigues (1973, p. 22): “a essência é sempre idêntica a si própria, não 

importando as circunstâncias contingentes de sua realização”  e  por  Wilson  (2002,  p.  1, 

tradução  livre)  “o  alvo  da  fenomenologia,  como  proposta  por  Husserl,  é  o  estudo  dos 

fenômenos  humanos  sem  considerar  suas  causas,  sua  realidade  objetiva,  ou  sequer  suas 

aparências”. Portanto,  o  que  se busca  é  o significado da experiência,  para  aqueles  que a 

vivem, não sua possível  causa.  Conforme Sanders  (1982,  p.  354,  tradução livre,  grifo do 

autor):

A fenomenologia busca tornar explícitas as estruturas implícitas e o significado das 
experiências humanas. […] Fenomenologia é a ciência das estruturas  essenciais da 
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consciência ou da experiência. […] o objetivo da fenomenologia é ir direto para a 
visão pura e livre do que uma experiência essencialmente é. 

Sanders (1982, p. 354) considera que se chega a tais essências a partir da “análise 

intencional”. Esta “análise” refere-se à relação entre o objeto, como percebido, chamado pela 

fenomenologia  de  “noema”,  e  a  forma  como  é  apreendido  subjetivamente,  chamada  de 

“noese”. E afirma que Husserl chama essa relação entre objeto e sua aparência na consciência 

de “intencionalidade”, porque envolve a atividade de interpretação do sujeito em relação ao 

objeto. Capalbo (1974, p. 34) aponta uma outra questão que não se pode deixar levantar: a da 

comunicação das experiências. "O problema que surge para fenomenologia é o de saber como 

essas vivências podem ser não só válidas para mim, mas válidas para qualquer pessoa. Como 

se dá a comunicação das vivências?" (CAPALBO, 1974, p. 34). 

Para Dartigues (1973, p. 24), o princípio da intencionalidade afirma que a consciência 

só é consciência quando está dirigida para o objeto, que por sua vez é sempre “objeto-para-

um-sujeito”. Assim sendo, se a apreensão, o significado do objeto, é sempre dada por uma 

consciência, ela é a forma como a consciência é capaz de vê-lo, pois o fenômeno é sempre 

fenômeno-para-uma-consciência. Consciência esta que, para Capalbo (1974, p. 14), não pode 

deixar de ser “consciência de algo.”

Husserl (apud FRAGATA, 1959, p. 165) define a compreensão como sendo o sentido 

que  cada  um dá  ao  mundo.  É  a  inclusão  do  mundo  que  ocorre  em cada  um  na  e  pela 

consciência. Schutz (1979, p. 269) define compreensão (Verstehen) como: “a forma particular 

de experiência através da qual o pensamento do senso comum toma conhecimento do mundo 

social  e  cultural."  E  Capalbo:  "compreender  um ato  humano  implica  em compreender  a 

plenitude de sua significação, em fazer aparecer a totalidade de suas conexões, das suas inter-

relações, em situá-lo na totalidade da experiência." (1974, p. 36).

Dartigues (1973, p. 53) explica que a reflexão, que ocorre na consciência, é precedida 

pela  vida  psíquica,  que  possui  elementos  que  estão  além  da  reflexão  consciente,  mas 

determinam sua forma de ver, a “visada”. Assim sendo, a maneira de “visar” os objetos não 

determina a consciência. Há uma correspondência entre consciência e o conteúdo “visado”, na 

qual o último é o correlato intencional da subjetividade,  não o seu determinante.  Sanders 

(1982,  p.  354,  tradução livre)  sintetiza:  “Intencionalidade  é  a  direção e  forma interna  da 

experiência ou consciência” e Moreira (2004, p. 229) afirma que “O foco da fenomenologia 

está no que é dado apenas pela intuição” porque parte da experiência do sujeito, daquilo que é 
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dado por ele, não de teorias prévias.  Ou seja, o foco está em construir a compreensão sem 

pressuposições, “partir do zero” (MOREIRA, 2004, p. 228)

Sanders (1982, p. 355, tradução livre) explica que há uma “atitude fenomenológica 

essencial”.  Essa  postura  é  chamada  por  Husserl  de  “epoché”,  e  constitui-se  em  uma 

“suspensão  temporária  de  todos  os  viéses  pessoais  existentes,  crenças,  preconceitos  ou 

pressupostos para que se possa chegar diretamente à visão pura e livre do que uma coisa 

'essencialmente é'.” (SANDERS, 19872, p. 355, tradução livre)

Outro nome dado a esse processo, segundo moreira (2004, p. 229), é o de “redução 

fenomenológica” ou “transcendental”, e “é o método básico da investigação fenomenológica”. 

Mas,  também parte  do “método” fenomenológico,  para “atingir  as  essências  é  necessário 

depurar o fenômeno de tudo que não seja essencial, ou seja, é preciso promover a redução 

eidética”. (MOREIRA, 2004, p. 229)

Sanders (1982, p.  355) considera a  redução eidética como “o processo de abstrair 

essências da consciência ou experiência. […] o ato que leva da expressão concreta de um 

fenômeno particular para as essências universais 'puras'.” Moreira (2004) chama a redução 

eidética de “método da variação livre” e descreve-o como imaginar um objeto concreto várias 

vezes, com diferentes aspectos, o que gerará variações superpostas em um certo aspecto. Este 

ponto de superposição é a essência. Por outro lado, aquilo não puder ser tirado do objeto, pois, 

se o for, o objeto deixa de ser o objeto, também é importante para chegar à essência, pois 

mostra a “consciência da impossibilidade” (MOREIRA, 2004, p. 229).

Sanders  (1982,  p.  355)  afirma  que  a  “redução  eidética  é  conseguida  pelo  uso  da 

intuição e da reflexão”. Por essa razão, o fenomenólogo precisa confiar em sua introspecção, a 

qual, conforme anteriormente mencionado, terá passado pelo processo de redução eidética 

para que tenha condições de usar a intuição e a reflexão para chegar às essências.

Até este ponto, explicou-se a abordagem fenomenológica, pois, como anteriormente 

citado, há uma “atitude fenomenológica” na obra rogeriana. Contudo, o trabalho de Rogers é 

também marcado pela relação Eu-tu, a qual remete ao papel da intersubjetividade no processo 

de vir a ser que se é. Com isso, é importante lançar mão de uma abordagem fenomenológica 

que também trate tal relação, o que explica o motivo da escolha pela abordagem de Schutz.
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3.2 A SOCIOLOGIA FENOMENOLÓGICA DE SCHUTZ

Castro (2012) situa a sociologia fenomenológica de Schutz como uma construção que 

alia  a  sociologia compreensiva de Weber  com a fenomenologia de Husserl  e  adota como 

pressuposto central a “rejeição de uma integral racionalidade do real” (p. 53). Para tratar a 

questão da subjetividade com um olhar sociológico, utiliza-se da intersubjetividade, mas “uma 

ideia de intersubjetividade que supere as simples constelações de subjetividades individuais” 

(p. 53).

Schutz possui influências das obras de Husserl e Weber (WILSON, 2002; CASTRO, 

2012) na construção de sua “sociologia da compreensão” (WILSON, 2002), também chamada 

por Castro (2012) de “análise  da atitude natural”  e “sociologia fenomenológica”.  A partir 

destas duas influências, Schutz elabora modelos de ação humana com uso do processo de 

tipificação,  buscando  “refundar,  fenomenologicamente,  a  sociologia  compreensiva” 

(CASTRO, 2012, p. 53) . De Weber, lança mão dos tipos ideais. De Husserl, utiliza a ideia de 

que a tipificação é um processo chave na atividade de conferir significado ao mundo. Assim, 

Schutz parte para a explicação da construção do conhecimento cotidiano, como proveniente 

da experiência que as pessoa tem do mundo, usando três tipos ideais: o homem da rua, o 

cidadão que busca ser bem informado, e o  expert. O conhecimento cotidiano é distribuído 

socialmente de acordo com esses tipos e seus sistemas de relevâncias.

Wilson (2002) explica que este conhecimento cotidiano difere do científico. Nele, há 

elementos considerados simplesmente como certos, não questionados. Estes elementos são 

passados  por  outros  membros  do  grupo social,  como pais  e  professores.  Esses  itens  não 

questionados  são  parte  dos  sistemas  de  relevância,  mas  isto  não  é  construído  de  forma 

homogênea,  pois  há  diversos  sistemas  de  relevância  possíveis,  e  não  é  imutável,  pois  o 

questionamento pode ser feito a qualquer momento. (WILSON, 2002)

Para tratar do conhecimento socialmente derivado, esse saber do senso comum, Schutz 

também usa os tipos ideais para explorar o fenômeno, considerando quatro tipos ideais como 

fontes  do  conhecimento  socialmente  adquirido:  testemunha  ocular,  informante,  analista  e 

comentarista. A testemunha ocular é alguém que informa o pesquisador sobre algo que viu. O 

informante é alguém que tem uma relação com o grupo pesquisado e possui conhecimento 

mais profundo desse contexto, podendo fornecer informações relevantes ao pesquisador. O 
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analista  é  um  pesquisador,  que  coletou  e  organizou  informações  com  um  sistema  de 

relevâncias  similar  ao  de  outros  pesquisadores,  as  quais  podem ser  compartilhadas.  E  o 

comentarista é alguém que coletou e organizou informações, mas não com o mesmo sistema 

de relevância de um pesquisador,  as quais também podem ser compartilhadas. (WILSON, 

2002) 

O mesmo autor explica que os tipos ideais são derivados de pesquisas específicas. Ou 

seja, os tipos que facilitam a exploração de um fenômeno não necessariamente contribuirão 

para a explicação de outros.

Wilson (2002) afirma que, para Schutz, as pessoas tem um “zona de relevância” (p.5) 

utilizada em suas atividades de busca de informação para a realização de suas atividades, a 

qual  varia  de  acordo  com  os  interesses  envolvidos  naquele  momento  e  com  o  tipo 

considerado. Assim, o tipo “expert” tem um sistema de relevâncias baseado nos problemas de 

sua área de atuação, e, também, uma zona de relevância que busca conhecimento capaz de 

trazer compreensão para tais problemas. Com isto, pode-se identificar uma associação entre 

os sistemas de relevância e os tipos ideais. Além disto, Wilson (2002) ressalta a possibilidade 

de criação de outros tipos ideais, a partir de outras pesquisas.

Castro (2012) explica que o trabalho de Schutz que trata da formação das experiências 

sociais,  a  “análise  constitutiva  da  experiência  e  da  ação”  (p.  55),  é  uma  “tese  sobre  a 

coordenação  das  experiencias  e  das  ações”  (p.  55).  Nesta  tese,  ele  propõe  também uma 

tipologia, com base na ideia de Husserl de que “a tipificação é o processo fundamental pelo 

qual o homem conhece o mundo” (p. 55) e nos tipos ideais de Weber. Aqui, trata-se de uma 

tipologia das relações sociais. Nesta teoria, as tipificações são o senso comum, que se forma 

continuamente e é transmitidos entre as pessoas.

Para  Schutz  (2012  [1970],  p.  129)  “O  mundo  factual  de  nossa  experiência  é 

vivenciado desde o princípio como sendo um mundo típico.” Isto porque a experiência de 

algo novo utiliza o conhecimento anterior para fazer o reconhecimento dessa coisa. Assim, 

quando uma pessoa se depara com um objeto novo, como uma cadeira, pode nunca ter visto 

esta cadeira,  mas  por  suas  experiências  anteriores,  a  reconhece  como  cadeira,  pois  as 

caraterísticas percebidas remetem às cadeiras percebidas em situações anteriores. Isto porque 

“aquilo que já foi apreendido uma vez traz consigo um horizonte de experiências possíveis, 

com referências de familiaridade correspondentes, isto é, uma série de características típicas” 

(p. 130).
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Schutz  (2012  [1970])  considera  que  nomear  algo  é  tipificar.  Com  isso,  afirma: 

“podemos interpretar a linguagem humana não científica como uma mina de ouro de tipos e 

características” (p. 131, grifo meu) Assim, se uma uma pessoa diz sobre si “sou emotivo” ela 

faz esse movimento de nomear algo tipificante sobre si: reconhece-se como uma pessoa que 

tem as características do que nomeou como “emotivo.” E o autor complementa: “há também 

as  autotipificações:  o  homem também tipifica,  em alguma extensão,  sua  própria  situação 

dentro do mundo social, bem com o as relações que ele tem com seus semelhantes e com 

outros objetos culturais” (p. 131).

A partir das tipificações, Schutz (2012 [1970] considera que as pessoas constroem um 

“quadro de referência” (p. 132), que abarca tanto o mundo físico como o sócio-cultural. Este 

quadro  é  socialmente  derivado  e  “a  despeito  de  suas  inconsistências,  é  suficientemente 

articulado e transparente para ser usado na resolução da maior parte dos problemas práticos” 

(p. 132-133) Portanto, a tipificação ocorre não só para objetos, mas também para a própria 

pessoa  e  para  seu  mundo  sócio-cultural.  E  possui  um aspecto  prático,  pois  além de  ser 

utilizada na criação de um “esquema de interpretação” (p. 134) é também um “esquema de 

orientação” (p. 134), pois “para que eu me faça entender ao outro, eu preciso utilizar o mesmo 

sistema de tipificações como um esquema de orientação para minha ação projetada.” (p.134).

Portanto,  no nível  do senso comum – em contraposição às distinções feitas pelo 
cientista  e,  em  particular,  pelo  cientista  social,  as  tipificações  emergem  na 
experiência cotidiana do mundo como algo evidente, sem qualquer formulação de 
juízos ou de proposições claras, com sujeitos e predicados lógicos. Para utilizar uma 
expressão  fenomenológica,  elas  pertencem  ao  pensamento  pré-predicativo. 
(SCHUTZ, 2012 [1970], p. 133)

Esse  processo  de  compreensão  da  realidade,  partilhado  pelas  pessoas,  portanto 

intersubjetivo,  é articulado por Schutz,  na descrição de Castro (2012),  com o uso de três 

conceitos: reservas de experiência, tipicalidade da vida cotidiana e estruturas de pertinência. 

As reservas de experiência dizem respeito aos saberes herdados pela pessoa (por meio das 

próprias experiências ou de seus educadores). A tipicalidade da vida cotidiana está ligada às 

reservas de experiência, pois é partir delas que constrói um “modelo” (p. 55). As estruturas de 

pertinência estão ligadas  ao controle  das  situações  sociais.  A partir  destes  três  elementos, 

herdados socialmente, mas continuamente reelaborados no processo social, portanto flexíveis, 

teríamos a concepção de cultura de Schutz. (CASTRO, 2012)

Castro (2012, p. 53) afirma que Schutz preocupa-se em:
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descrever os processos sociais que ele compreende como (a) passagem da duração 
ao mundo espaçotemporal e (b) a constituição dos contextos de experiência e de 
ação. A passagem da duração ao mundo espaçotemporal corresponde à conformação 
da experiência – uma experiência individual que, no entanto, é fundamentalmente 
social, posto que tecida cooperativamente, no processo social. (grifo do autor)

Schutz (2012 [1970]) utiliza Bergson para falar da experiência de viver dentro do 

fluxo, a  durée, e a experiência de viver dentro do espaçotemporal. Dentro do fluxo, há um 

contínuo  vir  a  ser.  Nele,  não  há  reflexão.  Ou  seja,  na  duração  pura  experiencia-se  uma 

constante transição, uma “torrente de estados de consciência” (p. 72). A pessoa vai de um aqui 

e agora para outro aqui e agora. Para que a experiência possa ser interpretada, ela precisa 

deixar  de  estar  na  duração.  Portanto,  a  pessoa  deixa  de  estar  na  duração e  passa para  o 

espaçotemporal  para poder refletir sobre a experiência pois “a reflexão, sendo uma função do 

intelecto, pertence essencialmente ao universo espaçotemporal da vida cotidiana.” (p. 73).

Com isto, Schutz (2012 [1970]) identifica dois aspectos da ação humana: um como 

“processo  consciente  em  curso”  e  outro  como  “ações  congeladas”  (p.  73).  Portanto,  as 

experiências humanas terão esse duplo aspecto e o primeiro não pode ser capturado enquanto 

acontece. Apenas quando a duração pura cessa, que a experiência está realizada, é que pode 

passar pelo escrutínio da reflexão e transformar-se em unidade intencional.

Esses  dois  aspectos são explicados por Schutz (2012 [1970])  como dois níveis  de 

consciência. Ou seja, as pessoas tanto ficam na duração pura como no mundo espaçotemporal. 

“A consciência da experiência no puro fluxo da duração é, a todo momento, transformada em 

acabou-de-ser-assim rememorado: é a rememoração que coloca a experiência fora do fluxo 

irreversível da duração e assim modifica a consciência, tornando-a memória.” (p. 74, grifo do 

autor).  Portanto,  a  cada  vez  que  alguém reflete  sobre  sua  experiência,  não  está  mais  na 

duração.  Dessa  forma,  esta  experiência  também  deixa  de  ser  uma  fase  em  fluxo  para 

constituir-se em uma experiência acabada, agora objeto da atenção.

Para  Schutz  (2012  [1970]),  atribuir  significado  a  algo  é  uma  operação  de 

intencionalidade. Como tal, ocorre no espaçotemporal. É olhar de forma reflexiva para uma 

experiência que lhe confere significado. Com isto, “apenas o que já foi experienciado é que é 

significativo, e não aquilo que o está sendo.” (p. 76) Assim, enquanto o comportamento está 

ocorrendo, é considerado como “experiência pré-fenomênica” (p. 79), pois só ganhará sentido 

quando for uma experiência passada. “A experiência fenomênica nunca é a experiência do 

próprio comportamento enquanto este ocorre, é apenas a experiência de ter se comportado. No 
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entanto,  em certo  sentido  a  experiência  original  permanece  a  mesma na  memória,  sendo 

sentida tal como quando ela ocorreu.” (p. 79).

Apesar das experiências serem vividas por cada pessoa, Castro (2012) relembra que 

Schutz  não  foca  sua  discussão  na  subjetividade.  Sua  busca  é  a  de  uma compreensão  da 

experiência como parte de um espaço intersubjetivo. “A proposição colocada por Schutz é de 

que experiência  e  ação são atos  correlatos  que não resultam de uma mente  produtora de 

sentidos, mas da conexão entre diversas mentes, em interação no processo social.”(p. 54) Por 

esse  motivo  fala  em  intersubjetividade.  Wilson  (2002)  também  ressalta  a  questão  da 

intersubjetividade:  “Nossa  experiência  do  mundo,  a  qual  serve  de  base  para  nossos 

pensamentos sobre o mundo, é intersubjetiva porque experienciamos o mundo com e através 

dos outros.”(p. 1, tradução livre) Estes significados, criados por cada pessoa, são, portanto, 

fruto  das  ações  humanas  em  interação.  Apesar  de  cada  pessoa  realizar  seu  processo 

individualmente, em sua consciência, os subsídios para o processo são provenientes do espaço 

intersubjetivo.

3.2.1 Posição metodológica de Schutz

Na palavras de Wilson (2002), a posição metodológica de Schutz parte da concepção 

de que a pesquisa na área social trata de objetos de pesquisa interpretativos, pois as pessoas 

pesquisadas interpretam o mundo, da mesma forma como os pesquisadores interpretam. O 

que difere um do outro é a postura “desinteressada” do pesquisador, pois as atividades dos 

pesquisados não lhe tem interesse prático. Ao invés disso, o pesquisador tem um interesse 

cognitivo naquilo que observa. O autor destaca:

nas palavras de Schutz, a pessoa comum, agindo no mundo, está em uma situação 
biograficamente  determinada,  fazendo  o  que  faz  de  acordo  com seu  sistema  de 
relevâncias que lhe permite escolher, do ambiente e dos outros com quem interage, 
os elementos que dão sentido ao objetivo em questão. O cientista social, por outro 
lado,  está  operando  com  base  em  um  conjunto  de  relevâncias  cientificamente 
determinado, escolhendo aspectos da situação que sejam apropriados para o objetivo 
da pesquisa. (WILSON, 2002, p.3-4, tradução livre)

Portanto, pela posição metodológica de Schutz, o pesquisador desenvolve modelos da 

ação humana que diferem daqueles criados pela pessoa comum. Wilson (2002, p. 4) cita três 

postulados de Schutz usados para tal:
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1. o postulado da consistência lógica – por meio dele que se garante a validade objetiva 

dos  constructos  dos  cientistas  e  sua  distinção  em relação  aos  constructos  da  vida 

cotidiana;

2. o postulado da interpretação subjetiva – por meio dele que o cientista pode referir-se 

ao significado subjetivo das ações (ou seus resultados) para o ator que a realizou;

3. postulado da adequação – por meio dele que o pesquisador cria constructos inteligíveis 

para outros atores sociais, de maneira que os constructos científicos são consistentes 

com os do senso comum.

A visão de Capalbo (1979) é diversa da de Wilson nesse ponto.  Para esta  autora, 

Schutz  possui  seis  postulados:  de  interpretação  subjetiva,  de  adequação,  de  relação,  de 

racionalidade, de consistência lógica e de compatibilidade. Para ela, juntos, esses postulados 

respondem, respectivamente, às exigências do mundo da vida e da ciência, sendo importantes 

para entender o mundo da vida como um mundo social de um ponto de vista compreensivo, 

pois um método científico que se dispõe a construir “modelos” do mundo da vida precisa ser 

consistente com ambos – ciência e mundo da vida. Com isso, ela reconhece os postulados 

mencionados por Wilson, mas considera outros três. Aqui serão utilizados os postulados de 

Wilson, assim como as sugestões desse autor em relação às questões metodológicas.

Para Capalbo (1979, p. 47): “O cientista social  se serve da construção de tipos de 

processos de ação e de tipos ideais pessoais. Em outras palavras, constrói tipos de ações que 

ele  ordena e religa aos atores típicos.” Ou seja,  o pesquisador articula  os seis  postulados 

supracitados para compreender a vida social como ela se apresenta na cotidianidade. É da 

investigação dessa vida “mundana”, prática, na qual se encontra a atitude natural da qual o 

pesquisador se ocupa.

Outro tema importante discutido por Capalbo (1979) são os motivos. Ela explica que 

“a verdadeira  ordem que orienta  a ação é a  seguinte:  sistema de interesses que suscita  o 

projeto e que cria o sistema de relações no estoque de conhecimentos.” (p. 57) Este “projeto” 

é futuro, algo que se “pretende realizar” (p. 57), e alguns elementos da situação vivida serão 

considerados  relevantes,  enquanto  outros  serão  irrelevantes,  construindo  um  sistema  de 

relações. “Este sistema funciona como um verdadeiro guia do homem na atitude natural. São 
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os interesses atuais que suscitam o projeto de alguém e o sistema de relações ao qual se 

prende”(p. 57).

Em se tratando a fenomenologia como base epistemológica para uma metodologia, 

cuja  visão  de  mundo  trata-o  como  sendo  “significados  construídos  intersubjetivamente” 

(WILSON,  2002,  p.  9),  os  métodos  acompanharão  tal  posicionamento.  A  ênfase  na 

compreensão da experiência que a pessoa tem do mundo aponta para métodos que permitam 

atingir o sentido subjetivo que a ação tem para o sujeito. Por essa razão, não é incomum o uso 

de entrevistas qualitativas como método de pesquisa, pois a análise das narrativas permite 

compreender  a  experiência  da  pessoa  a  partir  do  relato  que  ela  forneceu.  Com isto,  os 

conceitos podem emergir desta análise.

Na descrição de Castro (2012), Schutz se diferencia dos fenomenólogos como Husserl 

porque seu foco está no campo sociológico e não no filosófico. A busca de Schutz é por uma 

“fenomenologia  constitutiva da atitude  natural”  (p.  56)  que  permite  compreender  como a 

experiência  social  se  constitui.  Para  isso,  é  preciso  chegar  às  reservas  de  experiência  e 

contextos de experiência, os quais são parte do “campo da experiência vivida” (p. 57). As 

reservas de experiência são matrizes simbólicas. São elas, também, que fazem as correlações 

noese-noema. Os contextos de experiência são contextos de sentido maiores. Tais contextos 

de  sentido  dialogam e  se  harmonizam,  com isto  criando  “horizontes  de  identificação  da 

experiência vivida” (p. 57) e materializando-se na atitude natural.

O modelo metodológico de Schutz apontado por Castro (2012) para chegar a esta 

análise da atitude natural começa pela reflexão do sujeito sobre suas experiências. A partir de 

um ato de atenção, o sujeito volta-se para as experiências pré-fenomênicas e as significa. Os 

fragmentos de vivência ganham ordenação, coerência. Passam a ser “fragmentos sintéticos” 

(p. 57) chamados de “sínteses politéticas”. Quando estas sínteses começam a se relacionar, 

criando novas formações de sentido,  surgem enquadramentos  temáticos e  inferenciais  que 

agregam outros elementos e experiências de conhecimento. Neste ponto tem-se as “sínteses 

politéticas  de  ordem superior”  (p.  57).  A etapa  seguinte  é  aquela  em que  a  reflexão  se 

encarrega de formar contextos de sentido, chamada de “referências apresentativas”(p. 57). 

Nesta “síntese das sínteses” (p. 57) os “Agora e assim” desprovidos de sentido na  durée se 

transformam em objetos de sentido, o que é chamado de “síntese monotética”(p.57).

Para castro (2012), a síntese monotética é um patamar de redução fenomenológica no 

qual Schutz não trata mais da experiência pré-fenomênica do fluxo. Neste ponto, trata-se da 
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experiência  vivida,  constituída,  parte  do  mundo  espaçotemporal.  Serão  estas  sínteses 

monotéticas que permitirão falar em reservas de experiência e contextos de experiência. Os 

últimos também são chamados de situação biográfica.  São eles  que servem de base para 

analisar e compreender a vida cotidiana.  

Castro (2012) propõe um modelo a partir de Schutz. Neste, explica a passagem da 

experiência  viva  para  a  vivida,  na  qual  tem-se  a  formação  das  sínteses  e  suas  relações. 

Contudo, não chega a fazer uma esquema para tal modelo, mas sugere que seja feito. Assim, 

sugere-se a seguir um esquema para tal modelo (figura 1):

Figura 1: Esquema representativo do Modelo de Castro (2012) baseado em Schutz

Nesta proposta, pode-se construir o sistema de relações que orienta a atitude natural 

em um contexto tempo-espaço. Ou seja, pode-se compreender esta atitude a partir daqueles 

que  a  vivem,  portanto,  biograficamente  situados.  No  caso  desta  pesquisa,  a  busca  é  por 

compreender a vivência da dignidade no trabalho como processo de vir a ser. Por tratar-se de 

um fenômeno vivencial, aqui se adequada uma tentativa de compreender a atitude natural: 

como essas pessoas a significam? Interpretam? O contexto tempo-espaço histórico-cultural é a 

atividade de trabalho comum aos pesquisados, de professor universitário. E, pela importância 

atribuída  por  Rogers  à  relação  humana,  em acordo  com sua  postura  dotada  de  aspectos 
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existenciais  e  fenomenológicos,  adequa-se  a  opção  por  uma  abordagem  social  da 

fenomenologia como a de Schutz.

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Na fala de Capalbo (1979) Schutz oferece uma fenomenologia que fundamenta um 

“método compreensivo” (p.13), pois “A compreensão se volta para as intenções que orientam 

a ação, assim como para suas significações” (p.13). Ou seja, na compreensão não há busca de 

relações causais, mas relações de implicação. Contudo,  a fenomenologia, em sua aplicação 

empírica, “ainda não tem uma tradição estabelecida, procedimentos concretos, aceitável para 

todos os pesquisadores simpatizantes”  (GIORGIO, 2010, p. 3, tradução livre). Esta 

“imprecisão”, segundo Sanders (1982), é uma das dificuldades envolvidas quando um 

pesquisador opta por tal abordagem.

Outra  dificuldade  é  apontada  por  Moreira  (2002).  Apoiado  na  ideia  de  “dupla 

hermenêutica” de Prus (1996, p. 18 apud MOREIRA, 2002, p. 50), o autor afirma que esta é 

uma atividade de interpretar alguém que interpreta, pois, no caso de tais pesquisas, aquilo que 

se estuda refere-se a um agente interpretativo (p.50), o que tanto pode trazer facilidades (os 

indivíduos  ajudarem  o  pesquisador  a  compreender),  como  dificuldades  (os  indivíduos  se 

recusarem a participar ou distorcerem suas respostas propositalmente, por medo de se expôr, 

para ter aceitação social, ou algum outro elemento que o leve a esconder algo em sua fala). 

O interesse desta  pesquisa refere-se à aplicação da abordagem fenomenológica em 

Administração,  mais  especificamente,  uma  pesquisa  empírica.  Isto  implica que “a 

transferência da prática, da filosofia para a aplicação em outras ciências não pode ser feita 

sem modificações” (GIORGIO, 2010, p. 3, tradução livre).

A abordagem fenomenológica, por buscar as essências, precisa ir além da observação, 

o que, Sanders (1982) descreve, alcança-se com  a “análise intencional entre o objeto 

percebido (noema) e a apreensão (noese) daquele objeto ou experiência. Husserl usou o termo 

'intencionalidade' para referir-se à relação entre o objeto e a aparência do objeto para a 

consciência.” (p. 354). Além disso, há a atitude básica da fenomenologia, citada por Sanders 

(1982, p. 355), Moreira (2004, p. 229) e Mateu (2004, p. 86) de afastamento de quaisquer 
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concepções e crenças prévias, a “epoqué” ou “bracketing”, o que é fundamental para chegar 

aquilo que as coisas são. Somente com essa postura de afastamento, pode-se realizar a 

redução eidética, conforme Sanders (1982, p. 355) e Moreira (2004, p. 229), processo que usa 

a introspecção (reflexão e intuição) para chegar às essências presentes nas experiências. 

Por ter tal configuração, a aplicação de fenomenologia nas pesquisas empíricas, 

segundo Moreira (2004),  possui “muitas variantes do método fenomenológico”  (p. 233) e 

para  Sanders (182) “a Fenomenologia é uma ampla abordagem com muitas correntes”  (p. 

354). Por esse  motivo, seus diversos autores, apesar das semelhanças, apresentam 

divergências. Para moreira (2004,  p. 234-235), a “epoqué”  é um ponto importante de 

divergência, pois não é citada em vários métodos, apontando como exemplos os métodos de 

Van Kaam (1959) e  de Colaizzi (1978), nos quais, apesar da busca pelas essências, não há 

referência  à  redução  fenomenológica  ou  epoqué.  A  seguir,  é  construído  um  quadro 

comparativo com os passos propostos por estes dois autores como mencionado por Moreira 

(2004, p. 234-235):

quadro 1: comparação das etapas sugeridas por Van Kaam (1959) e Colaizzi (1978) citadas 

por Moreira (2004) 

Van Kaam (1959)  Colaizzi (1978)

Obter um núcleo de experiências comuns; ler as descrições dos sujeitos (protocolos)

Listar e preparar um agrupamento preliminar 
rudimentar de cada expressão apresentada pelos 
participantes; 

fazer  a  extração  das  assertivas  significativas  de 
cada protocolo

Redução e eliminação de constituintes não 
essenciais;  

formular sentidos para cada assertiva significativa, 
para cada protocolo

Procurar identificar os constituintes descritivos. 
(constituintes relevantes comuns formam um núcleo 
que é rotulado como um tema comum);

formular  conjuntos  de  temas  e  testá-los  nos 
protocolos (para validar os conjuntos)

Identificar os constituintes descritivos por aplicação. integrar os resultados obtidos numa descrição do 
tópico (exaustiva)

formular uma descrição do fenômeno investigado 
(também exaustiva)

retornar  a  cada  participante  para  verificar  a 
adequação dos resultados obtidos.

94



Moreira  (2004)  apenas  critica  o  método  de  Colaizzi  (1978)  por  sua  falta  de 

preocupação  com  a  epoqué. Giorgi  (2010)  também  o  critica,  mas  seu  principal 

questionamento  diz  respeito  à  última  etapa,  de  retornar  aos  participantes  para  verificar  a 

adequação dos resultados, pois considera que esta proposta de voltar aos sujeitos de pesquisa 

é  “teoricamente  injustificável”  (p.  13,  tradução  livre).  Além  disso,  “o  significado  da 

experiência, uma vez expressado, é acessível ao outro (pesquisador) assim como é para si 

mesmo.  Não  há  privilégio,  a  respeito  do  significado,  para  a  pessoa  que  experimentou.” 

(GIORGI, 2010, p. 13, tradução livre). Como parte da crítica, Giorgi (2010, p. 14) questiona 

ainda que,  em termos práticos,  por que um pesquisador  trabalharia tão intensamente para 

chegar a significados implícitos e explícitos se, ao apresentar para o sujeito de pesquisa seus 

resultados, adotará o que tal sujeito sugerir?

Mateu (2004) descreve os passos de análise fenomenológica propostos por Moustakas 

e  Polkinghorne  (1989)  como  os  adotados  em  sua  pesquisa.  Nesse  método,  a  epoqué é 

considerada como um primeiro passo. A partir disso, Mateu (2004, p. 97, tradução livre) faz 

um quadro, no qual mostra os seguintes passos para tal análise fenomenológica:

• Epoché ou  bracketing:  movimento  de  deixar  de  lado  crenças,  preconceitos  e 

inclinações para lidar com as respostas dos pesquisados;

• horizontalizações: consideração de cada “horizonte” (frase do sujeito) em relação ao 

significado descrito para o fenômeno estudado, inicialmente considera todas as frases 

igualmente,  mas  depois  exclui  as  repetitivas  ou  irrelevantes  para  a  questão  de 

pesquisa.

• horizontes de significados invariantes:  revisa todos os “horizontes” para identificar 

aspectos comuns das experiências dos sujeitos pesquisados, agrupando-os em temas;

• descrições textuais individuais: busca do noema, da descrição completa da experiência 

dada pelo sujeito (inclui pensamentos, exemplos, ideias e situações mencionados);

• descrições estruturais individuais: busca da noese, dos significados estruturais básicos;

• declaração das essências: integração intuitiva das descrições textual e estrutural em 

uma declaração de essência do fenômeno.

Desta forma, por partilhar-se da visão supracitada de Giorgi (2010) e de Moreira 

(2004, p. 233) de que “Não existe [...] uma variante que possa ser apontada como 
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representante básico dessa ferramenta na pesquisa empírica”; este estudo opta pelo uso da 

fenomenologia  em  sua  configuração  mais  sociológica,  como  proposto  por  Schutz  (2012 

[1970]), por considerar que permite uma análise compreensiva das relações encontradas na 

pesquisa a partir da análise do vivido mostrada na fig. 1, uma vez que a experiência viva não 

pode ser captada em entrevistas, pois o sujeito ao relatar, interpreta, o que já entra na esfera da 

experiência vivida.

3.3.1 Desenho da pesquisa

Em relação à  delimitação da  zona  de  interesse, pesquisou-se como a  dignidade  é 

vivenciada, no ambiente de trabalho, enquanto processo de vir a ser o que se é. Portanto, trata-

se de uma pesquisa de nível individual, em que os sujeitos pesquisados tinham experimentado 

a  vivência  de  trabalhar,  para  que  pudessem  relatar  sua  vivência  de  dignidade  em  sua 

experiência de trabalho.

Como parte da estratégia de respeito à  epoché, por ser a pesquisadora professora e 

moradora do Rio de janeiro, optou-se por realizar as entrevistas em outros estados. Com isto, 

saiu-se do espaço familiar para a pesquisadora. Para acessar estes professores não familiares, 

solicitou-se a ajuda de dois amigos, também professores, que trabalham em Curitiba e Vitória 

respectivamente.  Estes  dois  colegas  atuaram como analistas,  pois  apesar  de  não  ter  sido 

solicitado, ambos forneceram mais informações sobre as instituições de Ensino e sobre as 

pessoas entrevistadas.

 Sujeitos da pesquisa

Foram  pesquisados  20  professores  universitários,  residentes  em  duas  cidades 

diferentes, que trabalhavam em 4 Instituições de Ensino Superior, 2 públicas e 2 privadas, 

com experiência  de  trabalho  superior  a  4  anos,  de  ambos  os  sexos.  A seleção  foi  feita, 

inicialmente,  como descrito  por  Cresswell  (2010),  de  forma intencional,  pois  no  caso  da 

presente pesquisa, que se busca a compreensão da experiência vivida, não a generalização, 

não cabe o uso de grandes amostras aleatórias, mas sim um conjunto de sujeitos, escolhidos 

de acordo com sua capacidade de melhor contribuir para a compreensão do que é estudado. 

Contudo, após iniciada a pesquisa, uma situação semelhante à da bola de neve surgiu. Neste 
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método, cada entrevistado sugere outra pessoa para ser entrevistada a partir de solicitação do 

pesquisador. Aqui, apesar da pesquisadora não pedir, os entrevistados não só sugeriam, mas a 

levavam até outras pessoas para serem entrevistadas.

Cabe ressaltar que estes sujeitos não eram meros observadores, nem homens da rua, 

mas analistas, e experts. Possivelmente por esse motivo surgiram  situações de tentar inverter 

papéis;  os entrevistados tentaram obter uma resposta da pesquisadora sobre o conceito de 

dignidade. 

 Estratégia de entrevista

Assim  como  sugerido  por  Wilson  (2002),  a  pesquisa  lança  mão  de  entrevistas 

qualitativas, orais, realizadas face a face, gravadas após consentimento oral das pessoas para 

tal gravação. Logo no início da entrevista, apresentou-se o Termo de Livre consentimento 

(Anexo B) e foi explicado a cada pessoa sobre o anonimato, participação voluntária e dada 

uma explanação sobre o trabalho ser uma pesquisa com fins exclusivamente acadêmicos. Não 

foi usado um roteiro, mas uma folha de orientação, com sugestões de perguntas, para evitar o 

possível esquecimento de algum tópico. Algumas questões de sugestão da folha: fale sobre 

sua experiência como docente; conte um pouco sobre você, como você é?; como você se sente 

como professor?; fale um pouco sobre dignidade; como é para você? 

A análise  foi  feita  conforme  Wilson  (2002)  propõe,  permitindo  que  as  questões 

emergissem das entrevistas, mas com o exercício constante de auto-reflexão sugerido por Van 

Manen (1984  apud MOREIRA, 2004, p. 233) como forma de atender, da melhor maneira 

possível,  a  postura  fenomenológica  de  abertura  para  perceber  o  fenômeno  a  partir  da 

experiência relatada pelos sujeitos. 

Estimulou-se a narrativa de histórias durante as entrevistas, para alcançar as reservas e 

contextos  de  experiência,  e,  com  isto,  chegar  à  situação  biográfica  dos  professores 

pesquisados e compreender sua vida cotidiana, como descrito em Castro (2012). Portanto, não 

teve  o  objetivo  de  comparação  com outras  narrativas,  como exposto  por  Garcia-Lorenzo 

(2004).  Buscou  apenas  questões  para  a  reflexão  que  permitissem  chegar  aos  elementos 

comuns e às tipificações nas falas, e, assim, à experiência da vivência de dignidade como 

processo de vir a ser no trabalho.
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Para aprimorar as entrevistas, após a etapa de pesquisa em Curitiba, todas as gravações 

foram ouvidas  em conjunto com a orientadora da  pesquisa.  Dessa escuta e  das  situações 

vividas  nesta  primeira  fase de contato com os  sujeitos  foram levantados alguns pontos  a 

melhorar para a etapa seguinte.

Entretanto,  com  o  grupo  de  Vitória,  as  estratégias  bem  sucedidas  em  Curitiba 

mostraram-se pouco adequadas. Ali, ao serem questionados sobre terem vivido a dignidade, 

os sujeitos não respondiam, queriam saber a definição de dignidade da pesquisadora.  Isto 

implicou na necessidade de certa flexibilidade em cada diálogo, de forma a ultrapassar essa 

resistência  e  chegar  aos  relatos  de  vivência  sem  fornecer  uma  definição  conceitual  aos 

sujeitos,  pois isto  poderia  influenciar  as falas.  Um dos pesquisados chegou a pesquisar  a 

palavra dignidade no google. Só depois de ler a definição se dispôs a contar sua experiência 

de vida

A formação profissional da pesquisadora foi útil na realização das entrevistas. Por ser 

psicóloga,  tem  experiência  em  entrevistar  pacientes  para  obter  o  máximo  possível  de 

informações  para  encaminhamento  clínico.  Nesse  tipo  de  entrevista  é  necessário  ter  uma 

escuta atenta, para usar as próprias falas dos entrevistados como ganchos para as perguntas 

subsequentes, de forma a não deduzir nem induzir, mas obter uma fala rica, com relatos de 

suas experiências e sentimentos, sem entrar no  setting terapêutico, pois aquela era a coleta 

prévia à terapia. Essa postura investigativa facilitou a realização das entrevistas na abordagem 

fenomenológica adotada.

 Estratégia de análise das entrevistas

Para a análise das entrevistas transcritas, utilizou-se a abordagem na qual as questões 

emergem dos dados proposta por Wilson (2002).  O autor também apresenta a possibilidade 

de uma postura mais diretiva, em que a estrutura é criada previamente pelo pesquisador e 

“imposta” aos dados. Mas, posiciona-se contrariamente a tal abordagem, pois “fenomenologia 

não é uma pesquisa de teste de hipóteses […] nem precisa ser guiada por modelos teóricos. 

Ao invés disso, se é convidado a chegar o mais perto possível daquilo que os participantes do 

comportamento  de interesse experienciam.”(WILSON, 2002, p. 11) e defende que os modos 

de  pesquisa  cuja  estrutura  é  “emergente”  são  mais  apropriados  para  uma  investigação 

fenomenológica.
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Partilhando desta visão, a presente pesquisa identificou sínteses e tipificações a partir 

da análise das entrevistas, como sugerido por Capalbo (1979), sem categorias ou estruturas 

prévias, portanto obedecendo também a Wilson (2002). Assim, tomando tais autores como 

base  orientadora,  seguiu-se  o  seguinte  procedimento  para  a  construção  de  uma  análise 

emergente dos dados: 

1. Descrição do fenômeno, conforme aparece nas entrevistas;

2. Identificação dos fragmentos de sentido (ainda sem as relações)

3. Identificação de temas surgidos nas descrições. Os temas são elementos comuns , que 

aparecem como importantes e centrais (nas diferentes entrevistas ou diversas vezes em 

uma mesma entrevista), formando as relações entre as fragmentos de sentido.(sínteses 

politéticas)

4. Identificação  de  relações  entre  os  temas  (sínteses  politéticas  superiores)  e  de 

tipicalidade

5. análise das relações entre os temas para compreender o contexto de sentido, chegando 

a temas centrais (sínteses monotéticas) 

6. sintetização dos temas e suas relações em figuras

A sintetização das  relações  emergidas  não foi  sugerida pelos  autores  supracitados. 

Contudo, sua realização é uma contribuição para a compreensão das relações entre as sínteses. 

Conforme afirmado por Mateu (2004), baseado em Moustakas (1994), chegar a uma 

Epoqué perfeita  é  raramente  possível.  Contudo,  considera-se  que  uma  pesquisa  com 

abordagem  fenomenológica  não  pode  abrir  mão  da  postura  básica  defendida  pelos 

fenomenólogos da filosofia, de abertura total e suspensão de qualquer crença, tendenciosidade 

ou preconceito. Aqui foi adotada a postura de Van Manen (1984), citada por Moreira (2004, p. 

233), do pesquisador ter consciência da que possui ideias e pressupostos para aproximar-se da 

epoqué. Assim, a partir de constantes reflexões e diálogo interno, a pesquisadora tentou evitar 

que suas ideias anteriores e pressupostos a impedissem de chegar àquilo que a experiência 

pesquisada é para os pesquisados.

Para tal, fazia o exercício de afastar-se das entrevistas a cada vez que se identificava. 

Assim,  na  análise  de  cada  entrevista,  chegaram  a  ser  consumidos  diversos  dias,  pois  a 

pesquisadora é também professora universitária.  A cada vez que um pensamento como “é 
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assim mesmo” ou “não vivi isso” se manifestava,  a pesquisadora parava a análise e ia se 

ocupar  de  outra  coisa,  para  “esvaziar-se”  dessa  identificação  e  poder  dedicar-se  às  falas 

simplesmente naquilo que elas trazem. 

 Desafios da Pesquisa

Por tratar-se de um assunto bastante pessoal, discorrer sobre o processo de vir a ser no 

ambiente  de  trabalho  pode  movimentar  conteúdos  emocionais  intensos  dos  sujeitos  de 

pesquisa. Por essa razão foi tomado o cuidado de escolher pessoas que se diziam motivadas e 

satisfeitas com o trabalho. Contudo, ainda assim, na fase de coleta em que os entrevistados 

começaram  a  indicar  outras  pessoas,  surgiu  alguém  em  claro  sofrimento  psicológico  no 

trabalho. Logo no início do diálogo, foi possível identificar sinais não verbais de desconforto, 

mas foi apenas após o início do relato que a vivência de sofrimento se confirmou. Então, em 

respeito  à  pessoa  ali  presente,  optou-se por  não aprofundar  as  questões  relevantes  para a 

pesquisa e desconsiderar essa entrevista.

Outra  tentativa  de  entrevista  não  levada  adiante  foi  um  caso  em  que  a  pessoa 

simplesmente se recusou a falar de si. Aqui ocorreu um dos exemplos de dificuldade citados 

por  Moreira  (2002):  o  indivíduo  não  se  negou  abertamente  a  realizar  a  entrevista, 

possivelmente pela forma como o colega de trabalho trouxe a pesquisadora até ele, mas assim 

que seu relato sobre si  foi  solicitado,  recusou-se a  fazê-lo.  Com isso,  em respeito  a essa 

negativa, a entrevistadora agradeceu a disponibilidade da pessoa e a entrevista foi encerrada. 

A disponibilidade das pessoas para a realização das entrevistas foi um problema a 

princípio.  Contudo,  ao  final  da  primeira  entrevista,  o  próprio  entrevistado  sugeria  e 

apresentava a pesquisadora a outras pessoas. Com isso, a intenção inicial, de entrevistar de 6 a 

8 pessoas, transformou-se em 20 entrevistas. Além da quantidade de pessoas, outra situação 

que ocorreu na pesquisa foi a de que o processo ganhou vida própria. Não havia mais agenda: 

ao final de algumas entrevistas,  os entrevistados já  se sentiam parte do projeto e,  não só 

indicavam outras pessoas, mas levavam a pesquisadora até lá e a apresentavam. Por um lado, 

isto possibilitou mais entrevistas, por outro, nem sempre permitiu que as anotações fossem 

feitas ao final de cada uma.
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4. COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA DIGNIDADE NO TRABALHO DOCENTE

Como explicado na metodologia,  a interpretação das entrevistas foi feita  de forma 

emergente. Ou seja,  a partir dos dados surgiram os temas e sínteses, dos quais foi possível  

perceber um tema central,  ao qual os outros se conectam. Este tema central  surgido foi a 

realização da pessoa graças ao seu trabalho como docente. É a partir desse tema central que se 

parte  para  compreender  a  vivência  da  dignidade  do  trabalho,  seguindo a  emergência  das 

relações e sínteses como se manifestaram.

A realização a partir do trabalho docente mostrou ser a resultante do encontro entre 

dois  processos  vivenciais:  o  de  tornar-se  quem  se  é  o  de  vivenciar  a  docência;  temas 

abordados no item 4.1. 

Contudo, os entrevistados explicitaram a presença de condicionantes na relação de 

realização de si pelo trabalho, ou seja, elementos que facilitam ou dificultam essa forma de 

atuar  realizadora  e  dignificante.  Esses  elementos  são  parte  relevante  da  compreensão  do 

processo vivencial mais amplo porque tratam-se de questões do contexto organizacional e 

social  mencionadas  pelos  sujeitos  como capazes  de  afetar  positiva  ou  negativamente  sua 

experiência com o trabalho. Esses condicionantes e seus elementos foram explicados no item 

4.2. 

O item 4.3 trata da análise do processo de vivenciar a dignidade no trabalho. Esse 

processo conecta-se ao de tornar-se quem se é e de vivenciar a docência de forma dinâmica, 

ou  seja,  não  há  uma ordem de  prioridade  entre  os  processos.  E  essa  ligação  é  dos  três 

processos simultaneamente, na qual o tema central, da realização de si pela docência, também 

é  ponto  de  encontro  com  a  vivência  de  dignidade.  Nesse  item,  analisa-se  essa  relação 

dinâmica pessoa a pessoa, pois é preciso tratar cada processo vivencial em sua singularidade, 

ressaltando os diferentes sentidos de dignidade encontrados em sua relação com os outros 

processos,  dos quais os aspectos intrapsíquicos, interpsíquicos e operacionais da atividade 

docente  fazem parte.  Neste  item são também tratadas  a  valorização e  o respeito,  pois  as 

entrevistas  trouxeram essas  duas  sínteses  como parte  importante  desse  processo vivencial 

composto pelo embricamento de outros processos vivenciais.

101



4.1 O  ENCONTRO  DO  PROCESSO  DE  TORNAR-SE  QUEM  SE  É  COM  O  DE 

VIVENCIAR A DOCÊNCIA: REALIZAÇÃO DE SI NO TRABALHO

Um tema central  emergido das  entrevistas  foi  o da realização a  partir  do trabalho 

docente. Para chegar a isso, contudo, duas questões são relevantes: por que? E para quê? E, ao 

investigar tais questões, compreendeu-se que aqui há dois processos vivenciais em conexão: o 

processo de tornar-se quem se é e o processo de vivenciar a docência. É no espaço de vida 

comum  entre  eles  que  ocorre  um  “encontrar-se  na  docência”  que  é  realizador.  Assim, 

primeiramente será explicada essa síntese politética, parte desse espaço comum entre dois 

processos. Em seguida, explica-se a realização. Depois foram explicados os dois processos 

vivenciais de tornar-se quem se é e de vivenciar a docência. 

4.1.1 Realização de si no trabalho

Conforme  anteriormente  mencionado,  a  atividade  docente  é  utilizada  pelos 

entrevistados como forma de chegar à realização. Mas não é uma forma qualquer, é a forma 

própria, autêntica. É este aspecto que torna o trabalho realizador. Por esse motivo, as falas 

trouxeram expressões como “me encontrei”, “encaixou comigo”, “alinhado com o que quero” 

que apontam para essa sintonia entre o trabalho e o processo de vir a ser. O termo “realizado” 

também apareceu abertamente,  assim como outros  sentimentos  positivos  sobre o trabalho 

docente: “contente”, “feliz”, “satisfeito”. 

4.1.1.1 Encontrar-se na docência

Essa percepção de “encontrar-se” na docência é dita por 3, 9 e 19: “a docência foi a 

atividade que eu me encontrei”, mas a mesma ideia é colocada também por 4 “Só me encaixei 

na docência” e 14 “o mundo acadêmico se  encaixou perfeitamente  comigo.” Nessas duas 

formas de expressar, seja com o “encontrar-se” ou com “encaixar” há em comum a noção de 

uma sintonia com o trabalho docente. A pessoa 19 ressalta o aspecto “prático” desse encontro: 

“juntou o útil  e  o  agradável,  eu  posso ganhar  uma salário  para dar  aula  e  também fazer 

pesquisa, nesse sentido que eu acho que eu me encontrei.”
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Os  sujeitos  3,  4,  9  e  20  apontam  para  essa  sintonia  com  o  trabalho  dizendo-se 

incapazes de se ver atuando em outra atividade: “Não me vejo fazendo outra coisa”. No caso 

de 2, essa incapacidade de se imaginar de forma diferente trata especificamente da sala de 

aula, a qual não se vislumbra abrindo mão “Não me vejo fora da sala de aula”.

A pessoa  17  explica  essa  sintonia  afirmando  que  “eu  consegui  um  trabalho  que 

permite que eu faça atividades que estão alinhadas com o que eu quero na minha vida. [...] as 

demandas da carreira acadêmica combinam com os meus interesses pessoais”. E explica esse 

“alinhamento” com a atividade docente: “Aqui, no ambiente acadêmico, eu consigo explorar 

o máximo do meu potencial, e dos meus interesses, e aí consequentemente, eu me sinto mais 

próximo, sei  lá,  de alguma coisa que seja eu”.  Portanto,  o alinhamento é entre  o próprio 

potencial e essa atividade docente, pois por ela explora-o ao máximo e aproxima-se de si 

mesmo. Com isso, essa pessoa traz a tendência atualizante de Rogers em pleno processo de 

tornar-se, pois é o próprio explorar do próprio potencial que a aproxima de si mesma.

Outro ponto trazido nessa ideia de “encontrar-se” na docência é a questão de ter feito a 

escolha de vida “certa”. A pessoa 15 explicita que “foi a  melhor decisão”, pois “se eu não 

tivesse ido pra área acadêmica, acho que eu não estaria, digamos, tão  feliz, assim, com o 

trabalho como eu me sinto hoje.”. Ou seja, considera sua felicidade como vinculada a essa 

escolha. A mesma ideia de contentamento com a própria escolha profissional é trazida por 14: 

“o meu sentimento com relação à minha profissão, a profissão que eu escolhi, me deixa muito 

contente” e na forma como 1 descreve a própria vida: 1: “Eu sempre fui professor, [...] não 

tenho do que reclamar, foi bom. A minha vida como professor foi muito boa! É muito boa.”

A pessoa 20 também demonstra enxergar que é feliz no trabalho devido à sua escolha: 

“eu acho que eu fiz a escolha certa e eu me sinto bem realizado e bem feliz com o trabalho, 

pelo fato de  ter tudo isso que eu falei, que são coisas que eu valorizo, na profissão.”, mas 

inclui o sentir-se realizado para explicar os sentimentos envolvidos nessa “escolha certa”

4.1.1.2 A realização

A fala de 20 foi uma das manifestações abertas do termo realização. As pessoas 4, 8, e 

12 também afirmaram “eu me sinto realizada (o)”. Com isto, a ideia de realizar-se com o 

trabalho docente é um significado emergido das falas para dar sentido a essa atividade. Não é 
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uma atividade docente qualquer, é aquela que realiza. Contudo, a pessoa 16 faz uma ressalva 

para sua realização: “eu me realizo. Mas eu me realizo só quando eu dou uma boa aula”.

“Realizar”, para a pessoa 13, relaciona-se também com a concretização de sonhos, e é 

isso que faz dele alguém “bem sucedido”: “Eu eu me vejo como uma pessoa bem sucedida. 

Acho que eu consegui realmente realizar... muito além daquilo que eu sonhava”. Essa pessoa 

faz sua fala sobre ser bem sucedido no presente, “me vejo como”, mas ancorada no passado,  

pois  conseguiu  realizar  além  do  que  sonhava.  Isso  remete  ao  movimento  constante  dos 

processos humanos, pois ele se considera bem sucedido hoje pelo que realizou até agora, mas 

no futuro, pode não se ver mais dessa forma.

Assim como  aquilo  que  consideravam  como  realização  não  era  igual,  da  mesma 

forma, a maneira de trabalhar também não o era.  A forma de trabalhar aparecia ligada às 

descrições que as pessoas faziam de si e àquilo que verbalizavam como sendo o que queriam 

alcançar com suas vidas, o que já entra no processo de tornar-se quem se é.

4.1.2 O processo de tornar-se quem se é 

O processo de tornar-se quem se é envolve a contínua dinâmica de cada pessoa atuar 

de forma autêntica no mundo. Nesse processo, Schutz (2012 [1970]) explica que cada um 

interpreta a si e aos outros ao seu redor utilizando a tipificação. Para explicar essa parcela do 

processo  de  tornar-se  são  utilizados  os  “tipos  de  pessoas”,  pois  mostram  a  tipificação 

emergida dos dados.  Contudo, nesse processo não há apenas a interpretação da forma de ser, 

há o movimento em prol de questões valorizadas pelos sujeitos, que dão sentido às suas vidas, 

pois compõem aquilo que buscarão. Em Rogers (2009 [1961], p. 189), esse objetivo de vida 

escolhido pelo sujeito é chamado de “finalidade de vida”, terminologia que é adotada aqui 

para denominar esta síntese politética superior. Então, a partir desse constante diálogo entre 

como são e suas finalidades de vida, surgem seus comportamentos, aqui chamados de “agindo 

como se é”.

4.1.2.1 Tipos de pessoas

Nas falas das pessoas, surgiram descrições dos sujeitos sobre como são e como agem. 

Essas descrições  sobre como são permitiram identificar  os tipos de pessoas,  pois há uma 
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tipificação sobre essas formas de ser,  utilizada para interpretar a  si  mesmo. Esse tipos  se 

baseiam na proposta de Schutz (2012), previamente citada, de que é possível identificar outros 

tipos, além dos ideais, a partir dos dados, inclusive a partir da visão que as pessoas tem de si  

mesmas.  Os  tipos  de  pessoas  encontrados  foram:  competitivo,  desbravador,  sério/correto, 

afetuoso, emotivo, múltiplo e artístico. Abaixo, cada um é explicado a partir daquilo que foi 

trazido pelos entrevistados:

a) Tipo competitivo

Para esse tipo de pessoa, o desafio é importante, motivador e fornece a sensação de 

estar vivo, como ressaltaram as pessoas 10 “desafio é muito importante”, 10 e 17 “desafio 

motiva para fazer as coisas” e 12 “esse desafio constante me deixa... me faz sentir vivo, você 

ter o que fazer”. A superação de obstáculos é considerada como uma conquista, que leva essas 

pessoas a agir de forma a alcançar esses objetivos, como colocam 14 “eu determino o objetivo 

e cumpro. enquanto eu não cumpro o objetivo, eu não fico tranquilo” e 13 “se eu assumir, eu 

tenho quer dar conta.[…] eu tento sempre fazer da melhor maneira possível.” 

A pessoa 10 relata como sua forma de ser, competitivo, influencia seu agir “sou muito 

competitivo.  Isso  me dá  foco para  fazer  várias  coisas  [como um  paper].”  e  a  pessoa 20 

também: “quando eu vou fazer uma coisa eu gosto de fazer bem feito. Ou eu vou estudar 

direito, pra minha profissão, que eu escolhi, para eu ser muito bom naquilo que eu faço, ou 

então não vou fazer nada.”

A pessoa 15 ressalta o aspecto de que, “fazendo coisas”, pode-se ficar “famoso”, outro 

aspecto valorizado por esse tipo: “na academia, as coisas são um pouco mais personificadas, 

então 'ah, é o professor tal', as pessoas sabem quem está fazendo as coisas. Você está numa 

empresa lá, quem fez é a empresa, não é. [...] acadêmicos famosos são bastante conhecidos” e 

se descreve como “ambicioso” por querer ser “famoso”.

b) Tipo desbravador

Esse tipo descreve pessoas curiosas, que buscam o novo, a descoberta, como trazido 

por 14 e 20 “sou curioso, gosto de buscar, assim, de conhecer as coisas”, por 15 e 17 “eu 

gosto de aprender”. A pessoa 5 explica essa forma de ser como aquilo que o interessa: essa 
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dinâmica de aprendizado, de você trocar ideia com seus pares, começou a me chamar muito 

atenção  e  percebi  que  o  meu  interesse,  realmente,  estava  em  aprender  e  desenvolver 

conhecimento”. Um outro ponto desse tipo é a inovação, como trazido por 10: “Pesquisa eu 

gosto[...]  porque é uma inovação, então, assim, eu gosto de trazer alguma coisa nova” 

c) Tipo sério/correto

Neste tipo há uma preocupação com fazer o certo, cumprir a regra, os prazos, as leis. 

Ou seja, há uma percepção das pessoas que sua forma de ser é “correta” como explica 1: “sou 

muito franco [...] a minha maneira sempre foi assim, eu sempre fui  correto”. A pessoa 11 

coloca a mesma ideia denominando-a de “senso de justiça”: “eu sou uma pessoa que tem um 

senso de justiça muito aguçado. […] tenho uma percepção muito clara do quê que é certo, do 

quê que é errado”. Já as pessoas 9 e 16 chamam essa forma de ser de “certinho”, sendo a 

explicação de 9 “eu gosto das regras, direitinho, todo mundo fazendo tudo direitinho” e a de 

16 “eu tento fazer tudo direitinho, ando no prazo […] eu faço tudo muito certinho […]  eu não 

faço as coisas nas coxas”.

E 16 ainda completa que, por agir dessa forma correta, sente-se ofendida se é mal 

interpretada “eu me sinto tão ferida, quando alguém ou entende mal que eu faço, ou eu dou 

uma prova e os alunos ficam me chamando de carrasca, ou faço uma correção e eles ficam 

brigando comigo...  que eu fico mal.”  Essa sensação de ferimento mostra  que o seu “agir 

correto” também está na relação com outro. Portanto, se “brigam” com ela, com o se tivesse 

feito algo errado, ruim, fica “mal”.

As explicações de 9 e 16 permitem perceber que esse tipo pratica a forma correta de 

ser em suas ações, inclusive no trabalho, mostrando seriedade e dedicação naquilo que fazem, 

como 11 pontua: “ sou um profissional empenhado, disciplinado, comprometida, esforçada.”. 

E aquilo que fere a forma correta é rechaçado, como colocado por 9 “as pessoas querem dar 

um jeitinho aí. E eu não gosto disso” e por 18: “odeio jeitinho”, ao se referirem às tentativas 

de uma pessoa não assumir seus erros ou levar vantagem sobre outras.

d) Tipo afetuoso

Esse tipo de pessoa importa-se em ser aceita, amada. Por essa razão, busca agradar o 

outro e sente-se recompensada ao ter uma resposta de agradecimento, como homenagens e 

106



sinais de amizade e afeto. A pessoa 6 explica: “o lado bom [de ser professor] é […] que você 

tem os  teus  alunos  que  gostam de  você.  Que  trabalham com você.  Tem o  dia  a  dia  da 

pesquisa. Tem a interação com os alunos do grupo”. Os alunos que “gostam de você” são o 

lado “bom” da docência, o que é uma referência aberta a essa resposta afetiva (gostar) dos 

alunos em relação à pessoa (você).

Outra fala dessa resposta afetiva dos alunos ao professor é mencionada por 8 “E eu 

sinto assim que eu tenho muito retorno positivo, os alunos me amam de paixão e eu amo mais 

ainda eles, [...] Só de falar eu tenho vontade de chorar.” e por 4: “teve uma turma […] que 

terminou […] agora o quarto período e eu não vou mais ser professora deles em nenhuma 

disciplina, então quando a gente se despediu semana passada, antes da prova, todo mundo 

começou  a  chorar,  porque  eles  estão  comigo  desde  o  ano  passado”.  Essas  duas  pessoas 

mostram uma relação sentimental com o aluno. Apesar de 4 não chamar de “amor” como 8, o 

choro  na  despedida  é  sinal  de  vínculo  afetivo,  pois  despedir-se  de  alguém  indiferente 

afetivamente não gera choro. 

As homenagens são colocadas como mostras de reconhecimento e gratidão dos alunos, 

respostas afetivas prezadas por esse tipo de pessoa, como mostram 6: “O lado bom [de ser 

professor] é que eu já fui homenageado várias vezes” e 1: “Eu tenho até um cartãozinho do 

escritório de uma menina e uma placa que ela me deu no dia da formatura [...]  essas coisas 

para mim é gratificante, estava lá três mil pessoas juntas ali, eu já ganhei a placa que era para 

mim,  fui patrono, [...]  ela desceu lá de cima, no meio de todo mundo, que  daí dá aquela 

excelência. Ela veio e me entregou a placa, chorou coisa e tal. Então essas coisas para mim 

não tem preço, nega!”

A pessoa 2 também considera as homenagens como algo bom, pois ao relatar suas 

experiências  marcantes  como  professor,  diz  que  são  “positivas”:   “Positivas a  parte  do 

reconhecimento mesmo, de você numa formatura ser  homenageado e você ver sinceridade 

naquela homenagem” e vincula essa resposta “positiva” de reconhecimento com outra parte 

de sua forma de ser, que é “apaixonado” pela docência: “quando você vai numa formatura e 

você vê nos olhos dos alunos a gratidão que ele tem por você, né? Para alguns. Então esse 

processo faz com que a gente tenha essa paixão”.

A pessoa 3 chama a aceitação afetiva pelos alunos, a ponto de ser convida pelos alunos 

para a formatura, de algo “reconfortante” e que a emociona: “isso me conforta, assim, eu fico 

muito feliz quando eles convidam a gente para a formatura e você vê todo mundo chorando, 
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todo mundo alegre, nossa! Cada vez que eu vou a uma formatura eu choro que nem uma 

bezerra  desmamada”  e,  assim  como  a  pessoa  anterior,  conecta  essa  homenagem  com  a 

gratidão, por isso é reconfortante e emocionante “porque eu vejo que em algum momento a 

gente fez diferença na vida deles”. Ou seja, o conforto afetivo também é trazido por alcançar 

sua finalidade de vida, que é “fazer a diferença”.

e) Tipo emotivo

Esse  tipo  tem  em  comum  com  o  afetuoso  a  questão  de  evidenciar  aspectos 

sentimentais do sujeito. Contudo, o emotivo apresenta uma impulsividade, caracterizada por 

deixar-se  conduzir  pelas  próprias  emoções  e  sentimentos,  ainda  que  isso  possa  trazer 

consequências, como ressaltam 1: “Eu explodo. Se me apertar, eu explodo, está entendendo? 

Então, se um aluno fizer alguma coisa para mim de sacanagem eu não fico “ah...”, eu explodo 

na hora!” e 15 “eu sou meio esquentado”.

A pessoa 11 explica sua escolha pela docência como emocional: “quando eu decidi ser 

professor,  eu  não  fiz  isso  por  projeção  social,  financeira,  foi  uma  decisão  de  caráter 

emocional. Puramente emocional. Porque eu gostei.” Ou seja, não levou em conta a questão 

do  status ou  do  ganho  financeiro,  simplesmente  por  gostar,  escolheu  a  carreira,  sem 

considerar outras possíveis questões envolvidas. Esse ponto é também trazido por 2 e 4, mas 

descrevem-se  apaixonados:  “Eu  entrei  como  curiosidade,  acabei  me  apaixonando  pela 

docência e sou apaixonado pela docência” (2); “Eu sou apaixonada pelo que eu ensino” (4). 

Aqui  cabe  ressaltar  que  a  paixão  remete  a  uma ideia  de  sentimento  intenso.  A pessoa  8 

também manifesta a “paixão” ao contar suas experiências: “eu trabalhava manhã e tarde e 

noite porque eu amava de paixão dar aula lá”, mostrando que era esse “amor apaixonado” que 

a levava a trabalhar nos três turnos.

f) Tipo múltiplo

O tipo múltiplo apareceu em professores que se dividem em diversas atividades, da 

sala de aula, pesquisa e gestão de questões acadêmicas. Esse tipo preza a realização de várias 

atividades concomitantemente, como explicitado pela pessoa 7 ao falar de seu cotidiano com 

a realização de tais atividades: “Muito corrido, muito corrido. É gratificante, eu sinto, não sei 
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se é o meu perfil, mas quando eu faço muitas coisas eu volto para casa bem satisfeita, mas é  

cansativo, porque não é na maioria das vezes que tem reconhecimento, parece que assim, 

quanto mais você faz, mais dá para fazer”. Portanto, a pessoa deixa claro que sua sensação de 

gratificação vem da realização das “muitas coisas”, não do reconhecimento de outras pessoas.

Um outro aspecto desse tipo é sua dificuldade em ser diferente. Ainda que as diversas 

atividades possam causar sobrecarga e adoecimento, a pessoa tem dificuldade em reduzir suas 

atividades,  como  explicado  por  13:  “estou  numa  situação  de  cortar  coisas  desde  março, 

porque eu tive problema de saúde, por excesso de trabalho mesmo, e aí comecei a cortar,  

cortar,  cortar.  Mas,  assim,  não  tenho  conseguido  cortar  tanto  não.  Porque  atuo  aqui  na 

instituição como diretor, como professor, tenho projeto de pesquisas, atuo nessa federação 

como presidente, […] Atuo no Conselho Federal de Contabilidade, sou editor de uma revista, 

[...] Coordeno alguns congressos [...] estou vinculado ao AnpCont lá numa área especifica, na 

Anpad... e por aí vai.” Ou seja, apesar da questão de saúde, a pessoa mantém várias atividades 

na própria instituição e fora dela.

No caso da pessoa 13, diferentemente de 7, em que a falta do reconhecimento não 

afeta a sensação “gratificante”, para ele faz diferença, pois “todos os locais pelos quais eu 

passo […] a avaliação [das pessoas] é de que o trabalho foi bom, e eu faço isso com gosto, 

então eu acho que quando você faz isso gostando, a probabilidade de dar mais certo é maior.” 

Portanto, para 13 há vínculo entre as pessoas gostarem de sua atuação na diversas atividades 

que realiza. É essa avaliação de terceiros que mostra o “deu certo”. Assim, ele “gosta” de 

fazer  essas diversas atividades, que considera dar “probabilidade maior” de dar “certo”, mas 

o “certo” é dado pelo outros.

 

g) Tipo artístico

Esse tipo de pessoa valoriza o uso da imaginação, da criatividade. Como pontuado por 

2, considera a docência como uma “arte”. Assim, o processo criativo envolvido na elaboração 

das aulas conecta-se com a sensibilidade artística da pessoa, como explicado por 6: “eu gosto, 

eu gosto de sentar, eu gosto de preparar aula. Eu gosto mais de sentar e preparar aula do que 

efetivamente chegar lá e dar aula.[...] eu gosto assim de preparar, imaginar”.

Os tipos não são excludentes nem possuem hierarquia. Dessa forma, há falas de uma 

mesma pessoa em dois tipos, pois ser competitivo ou artístico não impede de ser afetuoso ou 
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emotivo. Por exemplo, a pessoa 10 mostra, em uma mesma fala, ser do tipo competitivo e 

desbravador: “eu gosto de trazer alguma coisa nova, uma coisa bem desafiadora.” O tipo de 

pessoa influencia a finalidade de vida, pois a forma como a pessoa se percebe e aquilo que 

valoriza são guias para os objetivos que persegue, ou seja, influenciam a finalidade de vida.

 4.1.2.2 As finalidades de vida

Nas  suas  falas,  as  pessoas  diferiram  quanto  às  finalidades  de  vida.  Tal  qual 

mencionado  por  Rogers  (2009  [1961]),  a  finalidade  apareceu  nas  falas  como  ligada  ao 

sentimento de realização, mas surgiram quatro possibilidades de finalidade de vida. Por sua 

recorrência nas entrevistas,  serão consideradas como tipos,  conforme proposto por Schutz 

(2012 [1970]). Desta forma, as entrevistas permitiram identificar quatro tipos de finalidades: 

perenidade, superação, utilidade e transformação.

a) Perenidade

Esta  finalidade  de  vida  busca  a  superação  da  morte,  da  finitude  humana.  Tal 

perpetuação de si é possível em função daquilo que se deixa. A pessoa pode “ficar” em algo 

ou alguém. A fala de 2 é elucidativa desta finalidade:“Deixar o seu  legado, deixar alguma 

coisa  de  bom,  construir alguma coisa.”  Esta  pessoa  considera  que  trabalhar  na  educação 

permite isso, pois a pessoa pode “desenvolver sua marca” a partir do que faz e constrói. Entre 

esses elementos “construídos” está o aprendizado que o professor deixa com os alunos.

Outra forma de colocar essa finalidade de vida foi expressada por 1 ser “um ícone” e 

ser lembrado pelos alunos mesmo anos depois dessa pessoa deixar de ser aluno. Isto porque 

“Tem professor que marca ele para sempre ”. Ou seja, ele se perpetua na memória daqueles 

que forem seus alunos. 

A propagação daquilo que o professor ensina também é explicitada como forma de se 

perpetuar, pois como afirma 20: “mesmo que eles [alunos] não sejam professores, vão fazer 

outras coisas, de alguma forma, acaba tendo um pouco de você ali.” Assim, mesmo que esse 

perpetuar  não  seja  tão  próximo  (como  seria  se  o  aluno  se  tornasse  professor),  qualquer 

atuação profissional que se vincule com o conteúdo lecionado por aquele professor, terá, no 
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desempenho desse profissional, “um pouco” daquele professor, pois esse desempenho baseia-

se naquilo que foi ensinado por ele.

Nestes exemplos, a perenidade é alcançada por meio do outro. É o que o aluno leva do 

professor que faz com que esse professor se eternize, como “ícone” ou “exemplo”. É o fato de 

ser  lembrado,  marcar  a  vida  dos  alunos,  que  faz  com que  esses  professores  possam ter 

continuidade fora de sua materialidade física.

Apareceram outras falas, relacionadas à perenidade, em que essa ideia de continuidade 

ia além do espaço de sala de aula e da relação professor aluno, como em (5) “ser reconhecido 

não apenas pelos alunos, mas pela comunidade na qual eu estou inserido” e em (18) “um dos 

maiores retornos, acho que é tentar contribuir com a expansão do conhecimento, mesmo que 

de maneira bem pequenininha (18)”. Nesta última fala, a questão da perenidade está em ter 

seu nome como parte dos construtores do conhecimento de uma área. De certa forma, remete 

à ideia de fazer parte da história do saber com o qual contribuiu, ou seja, “ficar” na história.

b) Superação

Nessa finalidade, a força motriz para a busca  é a conquista, o desafio. Ter sucesso em 

algo  difícil,  conseguir  algo  que  demanda  esforço  é  trazido  pelos  sujeitos  como  algo 

importante e valioso. As pessoas 5, 10, 12, 14, 15 e 17 afirmaram sua relação de estímulo com 

o desafio abertamente:“o desafio […], é mais isso que estimula”. A pessoa 12 ainda completa 

que “o desafio faz eu me sentir vivo”, o que coloca o desafio como mais que um estímulo, é o 

que lhe fornece a sensação de estar vivo.

A questão de considerar o desafio como algo bom é trazida pelas falas em que as 

pessoas afirmam “gostar”, como dito por 10: “eu  gosto de trazer alguma coisa nova, uma 

coisa bem desafiadora. Pesquisa é muito desafiadora.”; por 12: “Meu trabalho é desafiador. 

[…] eu gosto”; por 15: “eu gosto bastante, quando você tem um desafio grande pra enfrentar” 

e por 17: “em termos de conhecimento, eu gosto muito de me sentir desafiado.”

O termo superação é  usado por  3  “a  atividade  de  professora  me permitiu  que  eu 

exercesse esse papel, que eu superasse os meus medos, que eu superasse essa cobrança que eu 

tenho de mim mesma e que ao mesmo tempo faz com que eu tente sempre melhorar”. A 

pessoa 14 usa a expressão “dar conta do recado” para falar dos momentos de superação, que 

considera serem os “momentos que marcam”: “são os momentos que nos marcam, não é. 
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Quando a gente fica realmente com aquela expectativa “o quê que vai acontecer?” E aí de 

repente, você vai lá e dá conta do recado”.

Essa ideia dos momentos de superação como algo que “marca” é trazido também por 

17,  que  os  coloca  como  “conquistas”:  “Os  marcos [na  vida]  são  as  conquistas [metas 

alcançadas,  artigos  publicados].”  As  “conquistas”  são  explicitadas  novamente  como 

momentos marcantes por 19, mas colocadas como “consagração”:  “[Minhas defesas] são 

pontos  marcantes  positivos,  porque  foi  uma  conquista no  mestrado  e  uma  conquista no 

doutorado e a gente que faz o curso a gente sabe que a trajetória é difícil e ali é o momento de 

consagração”

O vínculo entre a superação e a realização é abertamente mencionado por 12, durante 

o relato de sua trajetória de vida: “pegar uma instituição do zero, criar uma instituição, colocar 

ela como Ya6 melhor instituição de ensino superior, segundo o ranking no MEC, eu acho que é 

um trabalho para poucos. Então, isso me realiza”. Um trabalho “para poucos” remete à ideia 

de um desafio grande, pois apenas poucos conseguem fazê-lo. E é isso que o realiza: ser um 

desses poucos. 

Com isto, evidencia-se que os desafios e a possibilidade de superá-los aparece como o 

estímulo, “dar conta do recado”. É isso que “marca”. É disso que se “gosta”, é o que faz 

“sentir vivo”. O objetivo de vida que estimula a agir é querer chegar mais longe do que se 

está, saber mais do que sabe, “tentar melhorar sempre”. E, como pontuado por 12, é isso que 

“realiza”. Contudo, como demonstrado por 5, não alcançar a superação de forma rápida não 

tira seu caráter de orientador de vida de algumas pessoas: “eu estou muito feliz, eu acredito 

que eu poderia  fazer  muito mais do que eu faço hoje,  ta?  Mas...  isso não afeta  a  minha 

dignidade, eu canalizo isso para um outro sentido, é, perceber que eu poderia fazer muito mais 

do  que  eu  faço  hoje,  é  um estímulo  pra  que  eu  lute  pra  conseguir  fazer  aquilo  que  eu 

realmente gostaria.”

c) Utilidade

Esta finalidade de vida apareceu em falas voltadas para ajudar o outro, contribuir com 

ele de alguma forma, como dito por 8: “eu não imaginava que fosse ser professora. Queria ser 

6 A letra Y foi usada no lugar do número real como forma de preservar o nome da instituição e a identidade do
entrevistado.
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psicóloga, trabalhar assim, ajudar as pessoas, tentar contribuir com meu trabalho assim, com 

pessoas que precisassem”. Trata-se de fazer algo pelo outro, dar a ele algo que lhe seja útil. 

Ensinar é algo que permite essa ajuda, como dito por 8, 11, 13 e 16: “eu gosto muito de 

ensinar, poder ensinar. […] talvez eu veja isso, ensinar, como uma possibilidade de ajudar.”

E a questão da ajuda ao outro aparece em outras  falas:  “ajudar pessoas com  meu 

trabalho” (4, 8); “eu sempre gostei muito dessa da ideia de tentar contribuir com as pessoas” 

(18);  “o principal ponto é de eu poder  ajudar e ser útil” (19);  “tento não pensar em mim 

somente. Mas, assim, as minhas atitudes, o quê que eu posso fazer bem ali. Os resultados do 

meu trabalho. Em quê que eu posso influenciar.[...] conseguir  ajudar” (13); “Ver que você 

contribuiu com a evolução do aluno” (15, 17, 18)

Essa possibilidade de contribuir com os alunos, ao ensinar algo, é colocada como algo 

“bom”, que se “gosta” e importante por 9 e 13: “é legal transmitir o conhecimento, e conviver 

com esse público... eu gosto, eu acho importante.” Já a pessoa 8 diz que essa ajuda é o “prazer 

de dar aula”:“na sala de aula tenho aquele  feedback mais imediato e isso que me dá, sabe? 

Esse prazer de dar aula, que eu vejo que o aluno aprendeu, não preciso demorar um tempão 

para ver que a pessoa teve algum retorno do que eu pude ajudar.” E 19 considera que há uma 

resposta sentimental a essa ajuda  “possibilidade de você  ensinar alguma coisa para alguém 

que precisa daquele ensinamento […] isso mexeu bastante comigo”.

E a oposição, ou seja, não poder ser útil, é também trazida. A pessoa 15 esclarece que 

ser forçado a ensinar algo inútil o agrediria em sua dignidade no trabalho, afirmando que “eu 

não estou me sentindo digno no meu trabalho, porque eu estou ensinando um negócio que não 

serve pra nada, ninguém vai  usar  pra nada e  tal”.  Para ele,  bom é “ver  os alunos serem 

aprovados em programas no exterior”, pois isso mostra que aprenderam e se desenvolveram a 

ponto  de  superarem a  concorrência  de  outros  países.  Portanto,  foi  bem sucedido em seu 

objetivo de ensiná-los.

Contudo, a utilidade não se restringe ao aluno, ensinar o que querem (ou precisam) 

aprender e prepará-los para a vida profissional. Existem diferentes formas de ser útil. Há a 

utilidade para a instituição, ser “bombril” e resolver problemas. Como afirma 4: “eu sou igual 

Bombril, onde tem alguma coisa dando errado ela [coordenadora] me põe pra resolver.” A 

pessoa 7 explicita uma forma de ser útil mais geral, fazendo “muitas coisas”, contribuindo 

com instituição, alunos e ciência, pois leciona, pesquisa e atua na coordenação, e com isso 
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“fica satisfeita”, pois em suas palavras “quando eu faço muitas coisas eu volto para casa bem 

satisfeita”.

Outra contribuição apontada foi para a ciência, como colocado por 18 “contribuir com 

a expansão do conhecimento, mesmo que de maneira bem pequenininha”. A pessoa 17 coloca 

a utilidade como uma questão tão central em sua vida, que é ela que fornece o “lugar no 

mundo”: “eu ter encontrado o meu lugar no mundo e a forma como eu posso contribuir  [para 

a ciência, a IES, os alunos], então pra mim a carreira acadêmica é isso.” Assim, a questão 

comum está na ideia de ajudar, contribuir, e com isso ser útil, mas como e a quem/quê, no 

caso da atividade de professor, pode diferir.

No caso da preocupação específica com os alunos, é possível retomar a questão da 

relação significativa Eu-Tu, como discutida por Rogers. Nesta, o professor vive o encontro 

com o aluno, tem uma postura de estar ali para ele, com o objetivo de ajudá-lo, aberto para 

este outro que não é algo, é alguém. Três falas mostram essa questão:

1. “eu acreditava que professor tinha condições de passar o conhecimento. com o passar 

do tempo eu vi que isso não era bem assim. na verdade você só consegue efetivamente 

transmitir o conhecimento quando você, efetivamente, deu autonomia pro aluno, pra 

que ele [ênfase] construa o conhecimento (12)”

Nesta fala, percebe-se o posicionamento de que não é o professor que ensina. Esta não 

é  uma  relação  instrumental.  O  professor  ajuda  o  aluno  a  construir,  não  “fornece”  o 

conhecimento. Portanto, o desenvolvimento não vem da fala do professor em sala de aula, 

mas da possibilidade do aluno se desenvolver nesse encontro com o professor.

2. “o professor trabalha com uma escala um pouco maior [de compartilhar vidas], pelo 

fato de todo dia ele enfrentar um grupo grande, assim, de alunos. E, de alguma forma, 

conectar com eles ideias, desejos, enfim... tudo aí. (19)”

Aqui, outro aspecto dessa relação significativa é ressaltado: “conectar”. Novamente, 

não é uma relação unidirecional, de “passar” algo, mas uma situação de “compartilhar vidas”, 

o que remete novamente ao encontro. Nesta entrevista, o professor fala explicitamente em 
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lidar  com  diversas  subjetividades  ao  trabalhar  como  professor,  tanto  em  sala  como  em 

orientação, o que salienta seu desejo de compreender e a postura de valorizar o outro.

3. “você está ali. Eu penso muito nisso, porque eu me olho, né. Então, a minha decisão, 

ela foi muito baseada na influência que eu tive dos meus professores. E  é muito da 

forma como eu sou,  como professor.  Ter  uma  relação direta,  da  forma como eles 

foram comigo. (20)

Nessa terceira fala, aparece o aspecto de que essa não pode ser uma relação falsa, com 

máscaras, “você está ali”. Ou seja, é o Eu que está na relação, sem intermediários. Por esse 

motivo é uma relação “direta”, que aponta para a questão de tratar-se de uma relação genuína. 

Contudo, o entrevistado ressalta que é assim que escolheu ser, pois é a “decisão” dele.

Estas  falas  permitem  retomar  a  proposta  rogeriana  de  que  uma  relação  humana 

significativa  — que  obedece  aos  critérios  de  as  pessoas  serem  genuínas,  aceitarem-se  e 

valorizarem-se (tal como são), e desejarem compreender-se ― permite o desenvolvimento das 

pessoas presentes nesse encontro.

Com isso, percebe-se que o “ser útil” para o aluno é diferente de “ser útil” para a 

instituição e para a ciência. Ser útil para o aluno entra na relação intersubjetiva significativa 

Eu-Tu, enquanto “ser útil” para a instituição tem um aspecto mais instrumental, de realizar 

tarefas burocráticas. Em relação à ciência, o aspecto de utilidade apareceu diluído como parte 

do “lugar no mundo”, no qual essa pessoa pode contribuir. 

Uma outra questão surgida nessas falas que merece ser destacada é o uso do verbo 

“sugar”.  A pessoa 4 afirma:  “Acho bem digno  isso que eu faço,  [...]  porque  eles querem 

aprender e sugam aquilo de mim”. Este verbo remete à ideia de aleitamento materno: o bebê 

suga o leite da mãe. Ou seja, a nutrição primária essencial para a vida dada pelas mães aos 

bebês logo após o nascimento. Portanto, a professora conecta sua atuação como docente com 

essa atuação feminina fundamental para a vida. Os alunos “querem aprender e sugam aquilo”, 

isso indica que não é apenas aprender ou adquirir um novo conhecimento, é “sugar” o saber.

d) Transformação 
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Na finalidade  de  vida  de  transformação,  as  pessoas  buscam causar  uma mudança 

significativa em algo (o saber, a ciência) ou alguém (aluno), seja em pequena escala (uma 

pessoa)  ou  grande  (a  sociedade).  A  fala  de  5  pode  ser  mostrada  como  exemplo  de 

transformação em algo, “hoje, o meu papel, aqui nessa instituição, é lutar para que o ensino 

não seja banalizado. É lutar pra que o ensino ocorra de forma profunda e que desenvolva nos 

alunos  o  senso  crítico.  E  eu  acredito  que  isso  não  é  feito”  Ou  seja,  aqui  a  intenção  é  

transformar o ensino da instituição.

A forma  mais  ampla  de  superação  foi  apontada  por  12  “eu  não  sou  apenas  um 

observador eu sou um  agente, que procura interferir no curso da vida”. Essa pessoa considera 

que “mudar o curso da vida”, uma possibilidade de transformar que se refere à vida de forma 

profunda, pois é mudar seu curso. A pessoa 17 também coloca a transformação de forma 

ampla, pois fala de um “lugar no mundo” em que pode “fazer a diferença”: “esse é o marco 

mais importante, […] é o fato de eu ter encontrado um lugar no mundo em que eu posso fazer 

uma diferença”. Aqui, esse “lugar de fazer a diferença” é a atividade docente.

A transformação do outro foi mostrada em falas sobre a influência do professor na 

vida do aluno que,  como mencionado por 12, é ouvir do aluno: “você que  mudou minha 

vida”.  Para  a  pessoa  11:  “Esse  é  o  papel  do  professor:  de  mostrar  a  diferença,  fazer  a 

diferença.[...] é aquela figura, que está ali para desenvolver no aluno uma capacidade melhor 

para compreender, pelo menos alguma coisa, no mundo que o cerca.” Ou seja, é “papel do 

professor” transformar o aluno em alguém mais capaz de compreender as questões ao seu 

redor.  Nas  falas  dos  professores,  devido  ao  fato  de  terem  algum  tempo  de  experiência, 

apareceram  também  a  forma  que  se  sentem  quando  conseguem  a  transformação,  como 

disseram 4: “Isso é muito  gratificante.  […] eu pego eles muito crus, muito com medo da 

matemática e eu transformo a vida deles, então é muito, muito gratificante.”; 2: “um aluno,[...] 

me agradeceu porque ele está indo para o Rio de Janeiro agora e ele vai ganhar bem mais do 

que ele ganhava aqui. E ele falou assim “ó, se não fosse a tua disciplina, provavelmente eu 

não tinha passado no teste. Então, são situações assim, que você até se emociona” e 3:“Tem 

algumas experiências que são bem interessantes [...] Conforta, faz com que de fato você ache 

que em algum momento você está fazendo a diferença na vida daqueles alunos.” 

É possível perceber que a transformação aparece de diferentes formas. Transformar o 

aluno, o ensino, a si mesmo e a vida. Nessas quatro possibilidades, o professor é um agente de 

mudança. “Fazer a diferença” é o tema central, mas para quem e para quantos pode divergir. 
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Além disso, uma pessoa pode buscar mais de uma forma de transformação simultaneamente, 

como  a  pessoa  5:  quer  se  transformar,  ao  aprender  e  desenvolver  conhecimento;  quer 

transformar o ensino, para que não seja banalizado; e quer transformar os alunos, para que 

tenham senso crítico.

Um outro  ponto  a  ressaltar  é  a  colocação  explícita  do  retorno  envolvido  quando 

percebem  que  a  transformação  foi  alcançada  a  partir  de  falas  como  “é  gratificante”, 

“emociona”. Mas esse retorno só aparece após a constatação. Por exemplo, quando os alunos 

homenageiam, agradecem, falam abertamente que passaram por uma mudança. O que não 

implica que aqueles  que ainda não chegaram a esse ponto,  de constatar  a  transformação, 

deixem de fazê-lo.  É o caso de 5,  que luta pelo aprofundamento do ensino superior.  Sua 

transformação ainda não foi alcançada, mas isso não impede ou diminui seu movimento. E a 

cada turma que considera ter ensinado com a profundidade que gosta, sente uma gratificação 

parcial por aproximar-se da transformação mais profunda que busca realizar.  

Cabe ressaltar que essas finalidades não são excludentes. Uma pessoa pode almejar 

alcançar perenidade e transformação. Contudo, se o sujeito afirma querer trazer transformação 

para “deixar sua marca” (2) por exemplo, a finalidade de vida apontada pelo entrevistado é a 

perenidade. A transformação é um meio para chegar a esse fim, pois ao mudar a vida de um 

aluno, transformado-o em alguém capaz de passar em uma prova, a sensação de realização se 

liga ao agradecimento do aluno. E esse reconhecimento sinaliza que “deixou a marca”. Nos 

casos das pessoas 12 e 17, isso é diferente.

A pessoa 12 diz “a área acadêmica, tem me proporcionado esse ambiente, de sempre 

inovar, sempre buscar uma solução melhor pra aquilo que já está feito, uma forma diferente 

de ver aquilo, pra que se possa avançar” (12). Com essa fala, concilia seu anseio por “fazer a 

diferença”, ou seja, transformação, com o de “desafio constante” que faz “sentir vivo”, ou 

seja,  superação.  A capacidade  de  transformar  está  em  superar  os  desafios  e  esses  dois 

objetivos se alimentam: buscar a superação contínua para ser um agente de transformação.  

O  entrevistado  17,  ao  dizer  que  encontrou  “seu  lugar  no  mundo”  porque  pode 

contribuir e, em outro momento da fala, dizer que pode “fazer a diferença”, mostra que se 

move pelas duas finalidades. Para essa pessoa transformar é contribuir.

Cada pessoa tem sua(s) finalidade(s) de vida, o que quer dizer que, ainda que grupos 

possam partilhar uma finalidade, cada pessoa terá a(s) sua(s) . E esta é orientada pela pessoa 

que se é. Com isso, a maneira como essa pessoa se comporta ao exercer suas atividades como 
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docente  volta-se  para  atender  a  essas  questões.  A  síntese  politética  atrelada  a  esse 

comportamento, que se liga ao tipo de pessoa e à finalidade de vida, foi denominada “agindo 

como se é”.

4.1.2.3 Agindo como se é

Nas falas dos entrevistados, ao discorrerem sobre suas experiências como professores, 

pôde ser observado que as pessoas conciliavam a visão que tem de si com  a maneira como 

atuam na atividade de professor. Neste ponto, o aspecto de poder “personalizar” a aula sendo 

quem se é vêm à tona. Não há uma forma, mas a possibilidade de dar a própria configuração à 

atividade docente. Tem-se como exemplos as  falas de 1: “Sou eu mesmo em sala de aula”; 6: 

“consigo manter a minha personalidade no meu dia a dia, com os alunos, com colegas”;  8: 

“Me sinto 100% eu em sala de aula”; 12: “eu me sinto muito autentico dentro de sala de 

aula”; 16: “você vai ser quem você é. Não tem nem mais, nem menos”. Portanto, nas falas se 

percebe uma identificação de quem se é na atividade de professor, “sou eu”.

Além disso,  há as descrições dessa “sala de aula  personalizada”,  na qual se pode: 

“brincar” (1, 3, 8), “falar besteira” (1, 3, 8), “ser espontânea” (3, 7), “ter naturalidade” (7), 

“ser criativo” (6), A pessoa 18 explicita a conexão entre a forma de agir em sala de aula e 

quem se é: “fazer um comentário bem humorado, assim, sou eu mesmo dando aula”. Este 

aspecto de liberdade para ser autêntico foi trazido por todos os entrevistados, mas não da 

mesma forma, pois poder ser quem se é implica em  singularidade.

Um outro ponto trazido para explicar essa forma de trabalhar na qual se pode ser 

autêntico foram os valores e princípios. A pessoa 5 afirma: “A profissão contribuiu para eu 

defender os valores que acredito” aqui cabe ressaltar que esta pessoa refere-se ao seu trabalho 

atual, pois em suas experiências anteriores descreveu que não podia trabalhar como achava 

correto.  A pessoa 8 disse “posso colocar todos os meus valores em prática” e a pessoa 9 

coloca a questão dos princípios que possui e que o levam a atuar como o faz: “a pessoa que eu 

sou influencia a forma que eu trabalho, [...] eu tenho certos princípios, que eu acredito que 

sejam bons [tem que ser responsável, tem que buscar fazer as coisas direito. A gente não tem 

que fazer as coisas certas só porque tem alguém olhando], e eu acho que isso aí influencia 

positivamente.”
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Outra forma de tratar esse assunto nas falas foi a questão da possibilidade de escolher. 

Isto foi dito como “Fazer coisas pelas quais nós optamos” pelos sujeitos 9, 15, 17 e 20. Por 1, 

3, 6 e 8 este aspecto foi descrito como ser “livre para fazer o que gosta”.  Aqui os sujeitos se 

referem  às  disciplinas  lecionadas  e  pesquisas  feitas,  atividades  nas  quais  consideram  ter 

liberdade por optar por aquilo com o que se identificam mais. Na fala de quatro sujeitos:  

“tenho liberdade de trabalhar em várias coisas diferentes, além de ter também flexibilidade de 

tempo” (10, 15, 17, 20)

Estas falas contribuíram para chegar à síntese politética superior “agindo como se é”. 

Isto porque os professores, para falar sobre sua experiência, atrelaram-na a algo com “uma 

cara muito mais minha” (15); que “encaixa” (15), “combina” (17), “se alinha” (17) àquilo 

com o que se interessa. Assim, mais especificamente sobre esta síntese, agindo como se é, 

tem-se a ideia de que o trabalho como professor se alinha com isso, pois é parte da vida da 

pessoa. Duas questões bastante repetidas nessas falas merecem atenção: liberdade/autonomia 

e prazer/gostar.

 Liberdade/autonomia

A palavra “liberdade” foi mencionada abertamente em falas como “tenho liberdade.” e 

permeou diversas outras, como “poder brincar”, “poder falar”. Isto remete à fala rogeriana 

sobre a liberdade responsável e à discussão sobre as situações de falta de respeito à dignidade 

no trabalho.

A liberdade falada pelos entrevistados é uma possibilidade de serem autênticos, serem 

quem são, não um espaço de impunidade. Não foi esquecida a responsabilidade para com o 

aluno ou para com a instituição de ensino. Portanto, há a regulação do respeito e obediência às 

regras.  Neste  ponto,  pode-se  enxergar  a  ideia  de  liberdade  responsável  de  Rogers  (2009 

[1961]),  pois  os  entrevistados  se  mostram  conscientes  da  relação  entre  suas  ações  e  as 

possíveis consequências das mesmas.

Um outro elemento das falas, como o uso do “poder fazer”, traz à tona as questões 

discutidas por Campos e Alverga (2001),  Heloani (2004),  Sayer (2007) e McMullen (2011). 

Isto porque tais falas aparecem como uma descrição de possibilidade que não é obrigatória, ou 

seja, pode-se ter situações em que a pessoa “não tem liberdade para”. Alguns entrevistados 

fazem esse contraponto de forma explícita:
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• “Então, eu tive contato com os dois lados da moeda, entendeu? O céu e inferno, no 

mesmo ano.  Então,  o  céu  ficou ainda  mais  elevado e  o  inferno ficou  ainda  mais 

enfernento.  Eu tive  contato  com a  dignidade  e  com a  falta  da dignidade,  as  duas 

coisas.” (4)

• “você imagina, essa facilidade sabe das coisas acontecerem aqui dentro, essa abertura, 

[...] eles estão abertos pra novas ideias, isso e aquilo, eu falei 'meu Deus, como isso 

aqui é o céu!' Eu tava no inferno e não sabia.” (8)

• “hoje, pra mim, assim, eu to cheia de projetos, cheia de ideias pro ano que vem. […] E 

eu to me sentindo livre sabe assim. Livre para fazer o que eu gosto, para ser respeitada 

sabe? Como eu sempre quis. Sempre mereci ser respeitada, né? E eu sempre me senti 

muito desrespeitada lá.” (8)

Desta  forma,  a  liberdade  é  mostrada  como  algo  responsável,  mas  que  pode  ser 

cerceado. Portanto, sua presença é tratada como possibilidade a ser valorizada, não como algo 

dado.

 Prazer/gostar

A repetição da fala  “gosto” e as colocações  como “te  diverte” e  “ter prazer” para 

descrever a o trabalho como professor permitem retomar a descrição rogeriana de “vida boa”: 

“meio  de  alcançar  um  comportamento  cada  vez  mais  satisfatório  em  cada  situação 

existencial” (2009 [1961], p. 216). Neste caso, o meio é exercer a atividade docente. É nela 

que se tem a supracitada liberdade para ser quem se é. Isto foi colocado claramente na fala de 

17: “Aqui, no ambiente acadêmico, eu consigo explorar o máximo do meu potencial, e dos 

meus  interesses, e aí consequentemente, eu  me sinto mais próximo, sei lá,  de alguma coisa 

que seja eu”.

E ela inclui a questão da escolha. Esta é uma vida pela qual se optou para ser quem se 

é e alcançar o que se almeja. Portanto, “agindo como se é” relaciona-se com outras sínteses, 

como a forma singular de cada um praticar a docência,  aqui  chamada de “vivenciando a 

docência”. Ou seja, cada um é quem é como professor. 
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E  isso  sem  deixar  de  ter  uma  relação  com  a  finalidade  de  vida,  porque  é  o 

comportamento  adotado  que  “concretiza”  a  finalidade  de  vida.  Dessa  forma,  Esses 

comportamentos que entram em “agindo como se é” mostraram-se orientados também pela 

finalidade de vida.

Nas  falas  citadas  no  sub  item anterior,  observe-se  novamente  o  uso  das  palavras 

liberdade e  autonomia.  Há uma ideia  de ter  liberdade  para ser  autêntico,  autonomia  para 

escolher algo com o qual se identifique. Neste ponto, fica evidenciada a questão da relação de 

“agindo  como  se  é”  com  a  “finalidade  de  vida”.  Essa  relação  apontou  dois  elementos: 

descrições que os sujeitos fizeram sobre como são e como agem. As descrições sobre como 

são permitiram identificar os tipos de pessoas e as descrições sobre como agem permitiram 

traçar os tipos de professores, que fazem parte da vivência da docência.

4.1.3 O processo de vivenciar a Docência

Como já mencionado, a atividade docente dos entrevistados possui uma configuração 

que não é igual. Cada um fornece seu “toque pessoal” à sua sala de aula ou à forma como 

orienta os alunos. Com isso, as “salas de aula” anteriormente discutidas ganharam o aspecto 

de “minha sala  de aula”.  Esta  ideia  não se restringe à  aula.  Os entrevistados também se 

posicionaram como professores singulares,  ou seja,  “o professor que eu sou”.  Contudo, o 

professor que cada um é foi explicado a partir de um processo de tipificação. A partir desses 

conteúdos, foi possível perceber os tipos de professor e a síntese “sendo o professor que sou”. 

Por ela, os entrevistados demonstraram como fazem a tipificação para a carreira de professor 

e a forma como conciliaram tal carreira com as pessoas que são. Além disso, mostraram sua 

personalização da atividade e reportaram seu sentimento em relação à mesma.

A partir  desse  relatos  de  sentimentos  e  vivências,  foi  possível  compreender  mais 

profundamente a síntese “realização”, pois a forma como as pessoas colocaram sua vivência a 

traz para esse sentido: os entrevistados descreveram como se veem (tipos de pessoas), o que 

buscam em suas  vidas  (finalidade  de  vida)  e  a  forma  como “concretizam” isso  em suas 

atividades  (“sendo o  professor  que  sou”),  aqui  demonstrando que os  professores  que  são 

possuem elementos de “agindo como sou”.
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4.1.3.1 Tipos de professor 

Estas  falas  permitiram,  novamente  seguindo  a  construção  de  dados  emergentes, 

perceber que havia comportamentos e atividades diversos, o que levou à elaboração dos tipos 

de  professores.  Conforme  verbalizado  nas  entrevistas,  há  “divisões”  nas  atividades  de 

professor. A partir delas, foi possível identificar quatro tipos de professor:

• professor aulista: aquele que se dedica à sala de aula, preocupado com a relação com 

os alunos e a construção de aulas que tragam aprendizado.

• professor pesquisador: aquele que se dedica à pesquisa, própria, em co-autoria ou em 

orientação. Preocupado com publicações e participação em congressos e eventos da 

área.

• Professor  gestor:  aquele  que  se  dedica  às  atividades  administrativas,  como 

coordenação de curso e direção de instituição acadêmica,  preocupa-se com o bom 

desempenho de seu curso,  sua  instituição,  relacionando-se com o corpo docente  e 

discente.

• Professor acadêmico: é aquele que concilia as atividades de aula e pesquisa ou aula e 

gestão, tendo uma visão mais ampla da carreira docente. Considera a realização de 

atividades diversas como algo necessário na atividade de professor.

Os tipos não são excludentes, apenas tem a função de retratar aquilo que foi descrito 

pelos entrevistados da forma mais próxima possível de como o fizeram. Por essa razão, apesar 

de não ter sido encontrado um professor exclusivamente pesquisador, o tipo é descrito em 

separado, pois foi desta forma que os professores descreveram essa atuação: como diferente 

das outras, ainda que exercida simultaneamente. 

Como anteriormente observado, “agindo como se é” relaciona-se ao tipo de pessoa e à 

finalidade  de  vida.  Há uma relação entre  os  tipos  de  pessoas,  as  finalidades  de  vida,  os 

comportamentos e o tipo de professor que se é. Por exemplo, a pessoa 10 mostrou-se no tipo 

competitivo e tendo como finalidade de vida a superação. Sua escolha profissional é de atuar 

em sala de aula e em pesquisa, priorizando a última, porque é nela que enxerga mais desafios 

e mais satisfação em superá-los: cada paper aprovado é um desafio pessoal superado.
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Contudo, esta não é uma relação de causalidade, no sentido mais estrito do termo. É 

possível  identificar  os  motivos  que  levaram  estas  pessoas  a  fazerem  suas  escolhas  e 

compreender tais escolhas, mas, de forma alguma, tentar transformar isso em uma relação de 

causalidade generalizável. Dessa maneira, a motivação principal identificada, relaciona-se ao 

tipo  de  pessoa  e  à  atividade  de  professor  realizada,  assim  como  aos  comportamentos 

apresentados. A pessoa escolhe atuar de uma forma e é esse o caminho que permite chegar à 

realização. 

 Por exemplo,  o sujeito 8, tipificado como afetuoso e movido pela utilidade como 

finalidade de vida, dedica-se às atividades de sala de aula e sente-se realizado ao obter o 

retorno,  na  forma  de  agradecimento,  dos  alunos.  O  sujeito  1,  também  tipificado  como 

afetuoso, por outro lado, tem como motivador a perenidade, e sente-se realizado ao saber que 

marcou a vida dos alunos, é lembrado, é um ícone. Também dedica-se à atividade de sala de 

aula, mas o retorno alcançado é outro. 

Com isto, a aproximação que se pode fazer é com o conceito de auto atualização de 

Rogers (2009 [1961] p. 40): “É a necessidade que se faz evidente em toda vida orgânica e 

humana – de expandir, estender, tornar-se autônoma, desenvolver, amadurecer- a tendência de 

expressar e ativar todas as capacidades do organismo, ao ponto que tal ativação aprimore o 

organismo ou a  pessoa.”  Assim,  o  sujeito  cujo  objetivo  de  vida  é  ser  útil,  pode  ativar  e 

expressar suas capacidades de ser útil na sala de aula, na gestão, ou na pesquisa. O sujeito que 

tem como objetivo a perenidade também. Isto porque a questão da realização não se prende a 

um modo, mas à(s) finalidade(s) de vida que orienta(m) a pessoa. Há muitos caminhos para 

alcançar um mesmo objetivo, e diversos objetivos alcançáveis a partir de um mesmo caminho.

4.1.3.2 Sendo o professor que sou

Aqui cabe retomar o o processo de vivenciar a docência anteriormente mencionado 

(item 4.1.3), no qual as entrevistas mostraram a possibilidade de ser quem se é na sala de aula. 

Isto  permitiu  que  cada  professor  falasse  da  sua sala  de  aula.  Desta  forma,  há  exemplos 

opostos e isso não implica uma oposição per se. Implica que o sujeito 11, que entende o papel 

do professor como transformador, considera que não deve falar de si na aula, pois isso seria 

“se autopromover”. Por essa razão, seu “recado” é o conteúdo e atém-se a ele. Já 3 considera 
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que uma boa aula tem um ambiente lúdico e leve, o que a leva a compartilhar sua experiência 

pessoal nas aulas.

O conteúdo das entrevistas sobre esse processo ganha contorno: como é essa aula em 

que são autênticos. Nessa aula, que não é “a” aula nem “uma” aula, é “minha” aula aparecem 

as descrições e explicações dos comportamentos adotados. Com isso, 1 por exemplo, afirma 

que “não sento em cadeira de professor”. Isto porque gosta de “brincar”,  “mexe” com os 

alunos ao longo da aula: “Eu chego, dou chute no pé, pergunto como é que está, o quê que 

houve? Posso te ajudar?”. A pessoa 4 cria algo diferente. Prepara apostilas e outros materiais, 

passa exercícios e mantêm os alunos ocupados ao longo de todo o tempo da aula por achar 

que é disso que eles “precisam”, por esse motivo não conversa com os alunos nem deixa 

espaço para que eles conversem entre si (exceto para fazerem atividades em grupo).

4.1.3.3 Vivenciando a realização na docência

A expressão  do  sentimento  de  realização  foi  colocada  abertamente  nas  falas  dos 

professores 4, 5, 8, e 16. 8 chegou a pontuar que se sente “100% realizada”. Apesar dos outros 

professores não terem usado a mesma palavra, a mesma questão se manifestou com outros 

sentimentos: “satisfação” (7, 8, 9, 20), ser “vitorioso” (1), “prazer” (3, 8, 14), “alegria” (8), é 

“gratificante” (1, 4, 5, 7, 11, 15, 18), “feliz” (3, 7, 10, 15, 16, 18), é muito bom (1, 4, 7, 11).

Uma colocação comum a todos os entrevistados foi gostar de ser professor. Alguns, 

como 18, colocaram o sentimento como “amo o que eu faço” e 2 chamou de “paixão pela arte 

da docência”. Aqui pode-se perceber que essa atividade realizadora possui um aspecto afetivo 

positivo, uma relação que tanto pode ser vista como “faço o que gosto, por isso me realizo” 

como pode ser pensada “isso me realiza, então sinto-me bem e gosto disso”. Ou seja, essa 

vivências realizadoras são acompanhadas de sentimentos positivos, que fortalecem o aspecto 

realizador.  Com isso, cria-se um ciclo de alimentação positiva que fortalece o vínculo do 

professor com sua atividade.

Isto  permite  o  equilíbrio  de  vida  citado  por  Rogers  (2009  [1961]).  Não  é  que  a 

atividade docente não tenha percalços e dificuldades.  Mas os ganhos fornecem ao sujeito 

capacidade de conviver construtivamente com as frustrações e sentimentos negativos.
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4.2 CONDICIONANTES DA REALIZAÇÃO NO TRABALHO COMO PROFESSOR

Até  aqui,  analisou-se  que  a  realização  manifestou-se  atrelada  a  uma  vivência  da 

docência na qual o professor pode ser quem ele é. Entretanto, não é só isso que aparece como 

ligado à realização. Há três elementos,  dicotomicamente descritos pelos professores como 

condicionantes  para  a  vivência  de  realização  no  trabalho.  Ou  seja,  elementos  que  foram 

apontados na oposição positivo X negativo ao relacionarem-se com a prática da atividade 

docente. São eles:

a) a instituição de ensino superior (IES)

b) os colegas

c) os alunos

a) A Instituição de Ensino Superior (IES)

A instituição de ensino engloba os aspectos físicos, como a sala de aula e o ambiente 

psicológico vivido nesse espaço de trabalho.  Também inclui  as  regras  dentro das quais  a 

atividade  de professor  será  executada,  a  retribuição financeira  pelo trabalho e  a  carga  de 

trabalho.  Ou  seja,  neste  condicionante,  os  professores  entrevistados  falaram  sobre  seu 

ambiente de trabalho. Quando positivas, ou seja, “boas”, sobre os aspectos mais “palpáveis”, 

as falas traziam a questão de bom pagamento, boas condições físicas e regras claras.

• “sempre fui tratado da melhor forma possível e sempre tive as melhores condições 

possíveis de trabalho. nunca me faltou nada” (19)

• “do ponto de vista da gestão da instituição, eu gosto porque, tenta fazer de maneira 

clara e objetiva, então, eu acho que, as pessoas conhecem as regras, mesmo que você 

possa concordar ou não com as regras, você sabe que elas estão lá, quais são, e vale 

pra todo mundo. (18)”

• “eu tenho boas condições de trabalho,  eu tenho um bom salário, eu sou respeitado 

[...], sou respeitado pelos colegas, pelos alunos, pelos outros funcionários e isso eu 

acho que faz com que você se sinta digno. (20)”
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As  falas  positivas  dos  aspectos  menos  tangíveis,  referiram-se  ao  “respeito”,  à 

“autonomia”,  ao  professor  ser  “valorizado”,  à  profissão  ser  considerada  “nobre”,  ter 

“abertura” para que sejam dadas ideias ou para solicitar ajuda, ter “qualidade de vida” (em 

contra ponto a ser assediado e não ter tempo para si e para a família). Isto foi definido como 

um “ambiente  de  trabalho bom” e  a  fala  de  10  é  um bom exemplo:  “eu  acho  que  essa 

felicidade que eu tenho aqui, uma boa parte, é por causa do ambiente que estou, que é muito 

bom.”

A “liberdade”,  também foi  trazida  como condição  favorável,  no  aspecto  de  poder 

escolher o que pesquisar e na possibilidade de uma postura mais informal na forma de se 

vestir e de se relacionar. A pessoa 18 explica: “ambiente extremamente saudável, informal, de 

relacionamento  professor  aluno,  professores  entre  professores,[...]  continua  sendo 

extremamente sério, mas os relacionamentos tem um tom de informalismo”

A flexibilidade  de  horário  pode  ser  considerada  como  uma  fala  voltada  para  os 

aspectos mais intangíveis porque veio atrelada a ideia de autonomia e falta de controle formal 

de presença.  Ou seja,  há a confiança de que o professor cumprirá suas obrigações sem a 

necessidade de tê-lo dentro da Instituição para isso. Contudo, o que eles relatam é que, apesar  

de poder não ir, vão diariamente. Isto pode ser percebido em duas falas:

• “meu regime de trabalho, é dedicação exclusiva. [...] Isso implica que eu tenho que 

ficar, digamos assim 40 horas por semana na Universidade. Esse é o regime. A gente 

não tem ponto, não tem nada, lá na Federal. Mas eu estou lá todo dia” (6)

• “a única coisa certinha, que eu tenho, é... em termos de horário, é estar dentro de sala 

de aula. o resto eu posso fazer. Eu poderia, por exemplo, agora estar em casa. É porque 

aqui... eu acabo vindo pra cá e trabalhando bem” (20)

Quando negativas, as condições da IES apontaram para aspectos físicos, como salas, 

equipamentos  de trabalho,  limpeza  e  banheiros;  aspectos  financeiros,  da  remuneração ser 

adequada; do volume de trabalho, ou seja, não sobrecarregar o profissional; e de respeito. 

Como exemplos das questões financeiras, pode-se utilizar a fala:

• “se a gente for ver em termos de salário, muito mais reconhecimento é na indústria do 

que,  na  universidade  mesmo,  como  funcionário  público,  [...]  a  gente  fica  até 

126



desgostoso [...] às vezes até... sem, sem motivação mesmo, porque a gente vê que a 

proposta que o governo dá, se [...] se você pensar um pouquinho [...] você vê que 

aquilo não vai  significar  mais  nada em cinco anos,[...]  você está  desrespeitando o 

professor e desrespeitando, é, a sua sabedoria até, ” (7)

O sujeito 19 faz uma lista das condições físicas:

• “ter uma sala de aula em que você tenha condições de desenvolver um trabalho que 

tenha um mínimo de recursos, um lugar pra você sentar, um quadro pra você escrever, 

que você tenha condições, dentro do trabalho acadêmico, de um intervalo de aula, ter 

uma sala pra você beber uma água, pra você dar uma descansada no intervalo, pra 

você recuperar. E que você tenha uma carga de trabalho que permita você corrigir os 

trabalhos,  preparar  a  sua  aula,  e  conseguir  no  outro  dia  entrar  em  sala  pronto, 

recuperado, pra outra jornada.” 

Contudo, é o sujeito 6, que referindo-se aos mesmos aspectos físicos, enquadra-os em 

condições “decentes”: “eu gostaria de ter um local de trabalho decente.  Que eu pudesse me 

sentir bem. […] ter um local de trabalho agradável assim. Isso aí a gente não tem.”

Em relação às  condições  negativas  intangíveis,  apenas  as  pessoas  4 e  8  contaram 

vivências desse tipo. No caso de 4, trata-se de uma experiência de desrespeito, remuneração 

ruim e sobrecarga. Após um  aluno fazer algo muito impróprio em sala (exibir os próprios 

genitais dentro do filme que era o trabalho de seu grupo), a coordenadora voltou atrás em sua 

suspensão porque o pai do aluno disse que era “tempestade em copo d'água”. Essa situação foi 

explicada por 4 como inaceitável: “Isso não é digno. Entendeu? A vinte reais a hora aula? 

Não, obrigada. Naquele [local de trabalho], eu já tava decidida a sair, mas aquilo foi assim, 

aquilo  foi  a  gota  d’água.”  e  completa  o  retrato  da  situação  negativa  com  o  aspecto  de 

sobrecarga  não  remunerada:  “pra  cada  bimestre  eu  tenho  quatro  provas  parciais,  mais  a 

segunda chamada, mais a prova bimestral do tipo A, do tipo B, mais a prova de recuperação, 

mais a prova final do fim do ano e isso não é pago, isso não é cobrado dos alunos, isso não é 

pago pros professores. A hora que a gente fica em casa quebrando a cabeça para fazer esse 

monte de prova nada disso é pago.”
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A situação vivida por 8 também teve uma questão de exploração financeira, mas o que 

relatou mais foi o sofrimento envolvido, pois passou por assédio moral: “As pessoas ficavam 

assim sem saber o que elas iam fazer, sem saber o que elas eram, [...] você não sabe o que 

você é” e seguiu o relato dizendo que pediu para ser mandada embora, mas ao invés disso 

“não tinha mais nada para fazer e eu fiquei que nem vaso de planta mais ou menos uns dois  

meses.  Aí fiquei  doente.  […] Estava entrando em depressão mesmo.  Coisa assim que eu 

nunca senti, me sentia... Sentia vergonha sabe de entrar na instituição, achava assim que todo 

mundo tava falando de mim, sabe? Menosprezando […] eu me sentia um lixo”. 

Quando 8 começou a trabalhar em outra instituição e se deu conta de que a questão na 

verdade  não  era  interna,  mas  a  internalização  de  uma  situação  externa  adoecida  e 

desmerecedora, parou de se questionar sobre a própria capacidade, e percebeu que “Sempre 

mereci ser respeitada, né? E eu sempre me senti muito desrespeitada lá. […] eu nunca me vi 

numa situação tão deplorável psicologicamente falando, profissionalmente falando. […] Eu 

achava assim que eu não sabia mais nada, que eu não prestava mais para nada”. Na sequência 

da entrevista, ela ressalta a diferença com seu trabalho atual: “eu entrei aqui na F. no início do 

ano. Que foi assim a melhor coisa da minha vida, porque eu resgatei toda a aquela alegria que 

eu sentia, aquela satisfação, aquele prazer. Tudo. ”

Nesta  parte  da  análise  das  falas  cabe  ressaltar  que  as  condições  “indecentes” 

mencionadas por 6 vieram contrastadas com a possibilidade da dignidade. Ou seja, para ser 

digno, primeiro o ambiente de trabalho precisa ser decente. As pessoas 6, 19 e 20 fizeram a 

relação desses condicionantes do trabalho com a dignidade explicitamente em suas falas, mas 

ligando-as ao respeito: “me sinto digno... [...]. pensando que... eu tenho boas condições de 

trabalho, eu tenho um bom salário, eu sou  respeitado [...], sou respeitado pelos colegas, pelos 

alunos, pelos outros funcionários e isso eu acho que faz com que você se sinta digno. Ter 

dignidade no trabalho.” (20)

b) Os colegas

Os  colegas  são  os  outros  professores,  do  mesmo  curso  ou  não.  Em  algumas 

entrevistas, todos os outros membros da IES foram chamados de colegas, mas em outras, os 

professores foram chamados de colegas, parceiros, pares, enquanto as outras pessoas eram 

referidas como funcionários. Ou seja, o outro professor é chamado de colega de trabalho, mas 
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a pessoa que atua na secretaria, por exemplo, não é considerada “colega de trabalho”, é uma 

funcionária  da IES.  Por  essa razão,  esse  condicionante  refere-se apenas  ao convívio  com 

outros professores. As relações positivas com os outros professores foram trazidas em falas 

sobre amizade, troca profissional e respeito. Como exemplos de falas positivas dos colegas 

professores:

• “bastante  parceiros,  bastante  dignos,  profissionalmente,  cientificamente, 

pessoalmente”(7)

• “deram Feedbacks importantes e contribuíram pra minha formação” (9)

• “é fundamental,  você ter  nos outros professores, pessoas que você pode abrir  uma 

porta e falar, “não entendi isso” ou “não sei isso” (18)

• “academicamente em termos de pesquisa mesmo, você consegue tirar proveito disso 

[pessoas de várias áreas, bem multidisciplinar]” (10, 18)

• “os meus melhores amigos são os professores aqui” (15, 18)

As questões negativas levantadas sobre os colegas apontaram para questões como: 

imaturidade (8), falta de seriedade no trabalho como professor (2, 6), competição negativa (5, 

7),  condutas  inadequadas  (9)  e  conhecimento  limitado (15).  As falas  sobre  imaturidade  e 

competição negativa tinham um conteúdo similar,  sobre ciúmes e disputas que fugiam ao 

escopo da atividade docente.

A falta  de  seriedade  e  condutas  inadequadas  referia-se  aos  professores  que  não 

cumprem suas obrigações de forma correta, na visão dos entrevistados. Não se aprimoram, 

não cumprem horário da aula, faltam, não são comprometidos como os sujeitos pesquisados 

acreditam que deveriam ser. 2 menciona o professor que faz “bico”, ou seja, a pessoa tem 

outra atividade e as aulas são um “bico”, motivo pelo qual não se dedicam.

c) Os alunos

Os alunos são as pessoas para quem o professor busca ensinar. Seja na sala de aula ou 

em orientação. O professor está ali para eles, mas a forma como essa relação se desenrolará 

129



não  é  previsível,  e  nem sempre  ocorre  como seria  desejável  para  o  professor.  Uma fala 

esclarecedora foi obtida na entrevista de 3: “Aquilo que você consegue passar para os alunos 

sendo  você  mesma,  depende  muito  da  turma”.  Ou  seja,  tanto  há  casos  que  facilitam  e 

estimulam, na qual a relação de reciprocidade Eu-Tu se estabelece, como há o seu oposto, em 

que o professor age de uma forma que não seria o seu espontâneo por acreditar ser necessário 

para lidar com aquele grupo.

A descrição positiva dos alunos apontou para: respeitam (1, 3, 6, 8, 12, 18, 20), são 

interessados (14, 15, 19), querem aprender (2, 4, 15, 19), participam da aula (2, 3, 6, 8, 15, 

16), estudam (5, 6, 19), motivados (6, 15), empenhados (4, 5, 6, 14, 15). Aqui cabe ressaltar 

que os aspectos trazidos fazem um conjunto de posturas ligados a uma expectativa de papel 

do aluno. Os professores acreditam que o “bom” aluno faz a parte dele: estuda, se empenha, 

quer aprender. Com isso a troca pode se estabelecer de forma mutuamente compensadora, 

pois  um  quer  ensinar  e  o  outro  quer  aprender,  de  forma  que  ambos  se  respeitam  e  se 

beneficiam da relação.

Sobre os alunos já trabalharem, houve entrevistados que apontaram como algo bom (7, 

8, 16), que é sinal de maturidade e permite mais interação na aula. Mas outros entrevistados 

apontaram como algo ruim, pois o aluno já tem vícios do trabalho (15), não tem a mesma 

disponibilidade para estudar (5) e pode até ser hostil (2), neste último caso, por considerar que 

“como eu estou empregado, eu não preciso estudar”(2).

Outras questões apontadas como negativas relacionaram-se com aspectos individuais, 

como  a  falta  de  interesse  em  estudar  e  aprender,  desrespeito,  imaturidade;  e  questões 

coletivas,  como o despreparo causado pela  queda de qualidade do ensino médio do país. 

Como exemplos das questões de desinteresse e desrespeito, há as falas sobre os alunos:  Só 

querem o diploma (2, 4, 15); Não estão nem aí (2, 4, 6); Desrespeitam (2, 6, 11); Não gostam 

de regras (2); Não cumprem horários (2); Não querem fazer trabalhos (2); Não participam da 

aula (2, 3, 6, 16); Desinteressados (6, 11, 15, 16, 18); passivos (6, 15, 16); Não se importa  

com a  própria  educação  (2,  4).  Estes  elementos  de  postura  inadequada  são  vistos  pelos 

entrevistados como algo negativo que faz parte de aspectos voluntários do aluno, por essa 

razão, falam também em “frustração” ao se deparar com uma turma de alunos com esses 

comportamentos.

A questão  da  imaturidade  é  coloca  de  outra  forma.  Algo  que  é  “do  jovem”,  “do 

adolescente” é colocado como uma aspecto descritivo negativo diferente dos anteriores. O 
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aluno não tem “culpa” de ser jovem. Assim como não é consequência das escolhas de vida 

dele  o fato do ensino médio ter  uma qualidade  menor,  que leva  ao caso dos  analfabetos 

funcionais. Neste caso, foi explicitado nas falas sobre os alunos: Muito jovens (3); Não sabem 

o que querem (2,  3);  Não sabem porque estão aqui  (3);  Adolescentes  (4,  8,  16);  Não se 

envolvem (4); Avoados (4); Não aprofundam - “cérebro de galinha” (4); Não levam à sério 

(4); Não é possível trabalhar os conteúdos com qualidade e profundidade (5); Posição passiva 

(6); Fazem coisas para provocar/incomodar (6); Têm uma base educacional fraca (3, 4, 5, 6).

Estes elementos foram chamados de “condições para a realização”, sendo separados 

em favoráveis, quando facilitavam a realização; ou desfavoráveis, quando forçavam o sujeito 

a buscar outra forma de lidar com a situação, chamadas de “estratégias”. Neste caso, negativo, 

o governo e as políticas públicas de educação foram mencionados abertamente por quatro 

pessoas (2, 5, 6, 9) como um aspecto deficitário da educação superior no Brasil, mas, como 

visto acima, a crítica velada ao sistema educacional brasileiro permeou essas falas sobre os 

“alunos com uma base educacional  fraca”.

Dentre  as  estratégias  citadas  como  forma  de  superar  as  condições  desfavoráveis, 

surgiram: Sair (4, 8, 9, 11, 14, 15); Não pegar aula demais (2, 3, 10); Demitir-se (4, 8). No 

caso de “sair” e “demitir-se”, tanto apareceu a ideia de sair da vida acadêmica,  “Abrir um 

negócio (lanchonete, banca de jornal)” (8), como a de permanecer na atividade, mas em outra 

IES:  ir  trabalhar  em outro  lugar  (4,  8,  9,  15).  No caso  da  quantidade  de  aulas,  as  falas 

posicionam  o  problema  da  experiência  negativa  no professor.  Ele  pegou  carga  demais, 

portanto cabe a ele reduzir isso.

A colocação da pessoa 14 aponta para uma questão menos concreta que as anteriores, 

que  são  voltadas  para  a  IES  e  para  a  carga  horária.  Essa  pessoa  fala  do  prazer  em ser 

professor, e que “a partir do momento que eu paro de me divertir, é porque está na hora de eu 

trocar de função.  […] O dia que eu perder a motivação [...] acabou.” (14)

O entrevistado 9 ressalta a questão ética: “eu não trabalharia em um lugar onde […] eu 

tivesse que mentir ou tivesse que dissimular ou de alguma forma enganar. Eu acho que eu não 

trabalharia nesse lugar, não valeria a pena.” (9)

Uma outra condição encontrada, mas exclusivamente favorável, foi a possibilidade de 

ser  quem  se  é.  Nesta,  os  professores  mostravam  como  podiam  ser  autênticos  em  suas 

vicissitudes:  brincalhões,  amigos,  certinhos,  exigentes.  É necessário  ressaltar  essa questão 
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como parte dos condicionantes, porque ao falarem da liberdade/autonomia para atuar de uma 

forma própria, mostraram essa liberdade como algo deste trabalho docente.

Aqui, a questão central estava na possibilidade de ser quem se é, seja em sala de aula, 

seja em outra forma de exercer a atividade docente (como os tipos de professores salientou). 

Quem gosta de contar piada, pode fazê-lo; quem vê os alunos como amigos e socializa com 

eles (“eu sempre convivi com os alunos muito próximo, de ir em festa, de sair a noite, de ir 

em churrasco” - 20) ou quem se distancia um pouco mais, também pode (“aquilo ali é uma 

relação  profissional,  então  você  tem  que,  as  coisas  são  bem  separadas”  -  18).  O  ponto 

limitador é o respeito: respeitar e ser respeitado.

O ponto que permite posicionar essa liberdade para ser quem se é como professor 

como parte dos condicionantes é que nem sempre a docência ocorre desta forma. Há situações 

em que é preciso seguir um modelo, seja por imposição institucional ou por modelagem social 

dos outros docentes. 

Compete ressaltar  que as condições atuam dinamicamente no processo de alcançar 

realização pela vivência da docência. Portanto, é na própria atuação como docente que estas 

condições facilitarão, ou não, chegar à realização. 

Até  este  ponto  da  análise,  foi  possível  perceber  uma  dinâmica  de  continuamente 

experienciar a realização a partir  da vivência docente.  Esta,  por sua vez,  é orientada pela 

finalidade de vida e pelo tipo de pessoa, o que demonstra sua ligação com o processo e vir a 

ser o que se é, pois da vivência como professor realizadora participa “agindo como se é”. 

Após a compreensão dessa rede de relações, pode-se começar a tratar da questão da vivência 

da dignidade.

4.3 OPROCESSO DE VIVENCIAR DIGNIDADE NA DOCÊNCIA

No caso específico dessas entrevistas,  as falas apontam para uma ideia  de que os 

professores se realizam como pessoas a partir de suas atividades docentes. Ou seja, é durante 

o fazer desse que trabalho alcançam suas respectivas finalidades de vida, o que lhes permite 

sentir  realização.  Essa realização,  conectada à  possibilidade  de ser  autêntico  a  si  mesmo, 

trouxe consigo a questão da vivência da dignidade. A pessoa 12 colocou da seguinte forma: “ 
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quando eu estou na sala de aula, que é, que se é ouvido como professor, eu acho que  fica 

digno quando você entrega o que você é.”

Nesta fala, o vínculo está explícito: quando o professor está em sala, interagindo com 

os alunos, não é qualquer situação que é digna, “fica digno quando” a pessoa é autêntica, ou 

seja, “você entrega o que você é”. Portanto, a atividade docente digna é aquela em que a 

pessoa pode ser ela mesma.

A pessoa 8  também fez essa conexão explícita entre seu trabalho e a dignidade, mas 

ela começa o raciocínio vinculando-a ao respeito presente na relação professor – aluno: 

• “Pra mim é... pra mim é o trabalho mais digno que tem é eu dar aula porque... Acho 

que é por [...] esse vínculo de respeito que eu tenho por eles [alunos] e eles têm por 

mim. ” (8)

Aqui,  por  tratar-se  de  uma pessoa  do  tipo  afetuoso,  a  relação  é  uma parte  muito 

importante de quem se é, portanto, ela está sendo quem é durante a entrevista. Mais adiante, 

ao ser perguntada “você considera que vivencia a dignidade no trabalho?” ela faz a conexão 

entre a vivência de dignidade e o processo de ser quem se é:

• “então quando você falou em dignidade eu vejo assim, que eu consigo ser verdadeira 

com meus alunos. Eu consigo deixar isso rolar. Coisa que não conseguia fazer, por 

exemplo, na coordenação né? Então para mim, meu Deus! eu me sinto uma pessoa 

totalmente completa. É... Consigo colocar todos os meus valores em prática. Tudo que 

eu acredito, eu coloco em sala de aula sabe.”(8)

Aqui ela explica que, ao ser questionada sobre dignidade, o que lhe ocorreu foi o “ser 

verdadeira” na relação com os alunos. Assim, a vivência de dignidade está na possibilidade 

dela  ser  quem  é  nessa  relação.  E  isto  não  se  repete  em  uma  outra  relação,  como  a 

coordenação. Essa “completude” é vivida na sala de aula, em consonância com seu tipo de 

pessoa  afetuoso.  A fala  desta  pessoa,  portanto,  ilustra  a  relação tipo  de  pessoa e  tipo  de 

professor, o que, por sua vez, quando faz parte do processo de ser quem se é, permite sentir-se 

“uma pessoa totalmente completa”. E isto explica porque considera que “este é o trabalho 

mais digno que tem”, pois é nele que pode ser quem é.
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A pessoa 14, ao ser questionada “você se sente digno no que você faz?” respondeu de 

forma entusiasmada: “com certeza absoluta! com certeza absoluta.  Isso aí  é certo.  O meu 

sentimento com relação à minha profissão, a profissão que eu escolhi efetivamente, me deixa 

muito contente.” Na sequência de sua fala, faz a conexão da dignidade com o processo de vir  

a ser, pois explica que “É porque, justamente, por eu me sentir bem e estar, digamos assim, à 

vontade  com  relação  a  minha  função  de  professor,  eu  não  tenho  que  representar  papel 

nenhum. Eu sou eu mesmo ali na frente. Eu sou eu mesmo, com as  coisas que eu sei, com as 

coisas que eu não sei”. Ou seja, ele explica o seu “sentir-se bem” ligado a “estar à vontade” e 

não precisar “representar” um papel. Ele é quem é inclusive em suas limitações, “as coisas 

que não sei”, o que indica um exercício de auto-análise na fala.

Esta relação entre a realização a partir do trabalho que “concretiza” a finalidade de 

vida e a dignidade apareceu em outras entrevistas, mas de forma menos explícita. Por esse 

motivo,  a seguir,  cada pessoa é tratada individualmente,  por sua resposta para a pergunta 

“você vivencia a dignidade no seu trabalho?”. Apesar dos elementos comuns entre pessoas do 

mesmo tipo de pessoa ou com a mesma finalidade de vida, a opção pela análise individual 

permite trazer a visão de cada um sobre dignidade, monstrando a relação da dignidade com o 

processo de vir a ser da forma como cada sujeito a expôs.  

 Pessoa 1

Esta pessoa mostrou valorizar muito o retorno afetivo dos alunos, o que a coloca como 

predominantemente no tipo afetuoso. Como finalidade de vida,  mostrou-se voltado para a 

perenidade,  a qual é alcançada devido à possibilidade de ser um “ícone”,  lembrado pelos 

alunos mesmo anos depois de formados. E, ao ser questionado sobre vivenciar a dignidade, 

rapidamente respondeu “eu vivi”. E sua explanação espontânea sobre tal vivência trouxe  essa 

relação de continuidade através dos alunos, que o homenageiam em formaturas e esses são os 

“bons momentos”, é isso que faz “a vida como professor muito boa”.

• “Eu vivi. Vivi. E tive momentos muito bons com os meus alunos, as festas de calouro, 

as festas formatura eu sempre fui... por isso que costumo dizer, é daquela que todo 

mundo pegava e jogava o L. para cima, no dia da formatura, no baile da formatura e 

eles  me  rodeavam,  [...]  Eu  sempre  fui  professor,  sempre,  foi...  não  tenho  do que 
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reclamar,  foi  bom. A minha vida como professor foi  muito boa! É (deu ênfase na 

palavra “é”) muito boa. ”(1)

Essa pessoa liga o sentido de dignidade aos “momentos muito bons com os alunos”, o 

que se afina com seu tipo afetuosos e a forma como realiza sua finalidade de vida. Com isso, 

sua forma de compreender a dignidade está na interação humana, não em aspectos intrínsecos.

 Pessoa 2

Essa pessoa afirma que optou pela docência por “paixão”, o que sinaliza a presença do 

tipo emotivo, movido pelas emoções. A finalidade de vida demonstrada como predominante 

foi a perenidade, pois quer “deixar sua marca” conectada à transformação, visto que isso é 

conseguido a partir do desenvolvimento do aluno. Sua resposta sobre vivenciar a dignidade no 

trabalho também foi positiva, e sua explicação  orientou-se para essas duas finalidades:

• “A dignidade sim.  Dignidade humana principalmente, né? Quando a gente fala de 

você terminar  um semestre  sabendo que você  fez  a  diferença, que você  construiu 

alguma coisa, que [o aluno] aprendeu e vai usar isso dentro da empresa, então isso 

com certeza, né?” (2)

No sentido de dignidade trazido por essa pessoa, a maneira como a conecta com suas 

finalidades de vida demonstra também um sentido de dignidade ligado à interação, pois “fazer 

a diferença” está naquilo que o aluno leva da aula e “construir algo” e “deixar sua marca” 

refere-se à sociedade, pois é nela que esse “legado” ficará após sua morte. 

 Pessoa 4

Esta entrevistada mostrou ser orientada pela utilidade como finalidade de vida, por sua 

preocupação  em  preparar  materiais  e  dar  uma  aula  em  que  os  alunos  aprendam  o  que 

precisam,  e  pela  transformação,  pois  acredita  que “transforma a  vida deles”.  Seu tipo  de 

pessoa é afetuoso, pois preocupa-se com a reação emocional dos alunos a ela (“eu sempre tive 
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medo de sair aqui pelo corredor tomando ovo na cabeça”), mas também tem traços emotivos, 

pois é “apaixonada” pelo que faz.

Além disso,  essa  pessoa  teve  uma experiência  docente  negativa,  “não  digna”,  em 

outro espaço de trabalho. Com isso, além de conectar a dignidade com sua finalidade e tipo, 

ao mencionar que os alunos “sugam” o conhecimento e agradecem, faz o contraponto com 

essa situação de negação da dignidade no trabalho.

• “Eu acho, acho bem digno isso que eu faço, [...] esse ano, não teve nenhum dia aqui 

que eu tenha dito assim, puxa vida eu deveria estar fazendo outra coisa, mas talvez 

porque o meu padrão ficou muito tolerante depois que eu comecei a trabalhar com 

aqueles adolescentes. Então eu sempre acho que toda noite é o céu, por que o meu 

público daqui é um público que me quer, sabe? Eles [...] Por que eles querem aprender 

e sugam aquilo de mim, […]. Então eles reconhecem e eles agradecem e então nesse 

momento eu acho bem digno, mas aqui, lá, lá eu não acho digno, lá eu acho longe da 

dignidade, o salário que se paga, o tanto que se exige, o público que não está nem aí 

para você.” (4)

Nessa  forma  de  entender  a  dignidade,  a  relação  com  a  finalidade  de  vida  está 

explicitada na forma como explica porque seu trabalho é digno: porque o alunos “querem 

aprender e sugam”, ou seja, pode ser útil para eles. Novamente a questão da relação e da 

interação também entram no sentido de dignidade que é trazido pela pessoa.

 Pessoa 5

Este  entrevistado  mostrou-se  vinculado  a  dois  tipos  pessoais:  competitivo  e 

desbravador. Competitivo por querer “fazer mais”, “lutar” por um ensino melhor, para ser 

respeitado. Desbravador porque se considera pioneiro e valoriza isso, pois é o professor mais 

jovem de seu departamento e acredita que está mudando as coisas por ser jovem, mas que isso 

demanda muito esforço para mostra capacidade. Ou seja, os dois tipos se alimentam na fala do 

sujeito.

Em relação à finalidade de vida, a superação surge nas falas dessa pessoa em conexão 

com o tipo, pois a luta que permite “fazer melhor” implica em  uma luta para se superar e 
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capacitar-se para ser melhor.  Por enxergar-se como ainda em processo de chegar  às suas 

finalidades,  não  responde  afirmativamente,  como  os  sujeitos  anteriormente  citados,  mas 

também não responde negativamente. Resgata o sentimento atrelado à realização “feliz” e dá 

a entender que ainda não ter alcançado o que almeja não o priva da dignidade, sendo a própria 

constatação de ainda não ter alcançado a finalidade a força motriz para continuar no processo 

de buscá-la.  

• “  eu estou muito feliz, eu acredito que eu poderia fazer muito mais do que eu faço 

hoje,  tá?  Mas...  isso não afeta a minha dignidade,  eu canalizo isso para um outro 

sentido,  é,  perceber  que  eu  poderia  fazer  muito  mais  do  que  eu  faço  hoje,  é  um 

estímulo pra que eu lute pra conseguir fazer aquilo que eu realmente gostaria.” (5)

Para  essa  pessoa,  o  sentido  de  dignidade  se  liga  à  sua  finalidade  de  vida  de 

transformação.  Acredita  que  ainda  não  alcançou  toda  a  transformação  que  gostaria,  pois 

“poderia fazer muito mais”, mas enxerga-se em condições de chegar onde gostaria. Com isso 

sente-se estimulado, visto que ainda não faz tudo que poderia, mas acredita um dia o fará.  

Com isso, o sentido de dignidade está naquilo que ele pode fazer, portanto tendo aspectos 

intrínsecos e extrínsecos, pois o que ele faz leva suas questões internas e o que deixa de fazer, 

mas constitui-se em sua luta, aponta para questões externas que o atrapalham. 

 Pessoa 7

Esta  entrevistada  mostrou-se  voltada  para  a  utilidade  como  finalidade  de  vida, 

apresentando-se como alguém que se sente bem “fazendo muitas coisas”, o que a posiciona no 

tipo de pessoa múltiplo. Contudo, também sinalizou traços afetuosos, pois gosta de receber e-

mails  de  agradecimento  dos  alunos  no  fim  do  semestre.  Ela  também  não  respondeu 

afirmativamente  para  a  pergunta  sobre  vivenciar  a  dignidade,  ao  invés  disso,  separou  as 

situações em que sim e as situações em que não. 

• “Às vezes sim, às vezes não, [...] às vezes a gente não tem exemplo de dignidade, mas 

a  gente  consegue,  trabalhar  dessa  forma,  né,  dentro  da  dignidade,  semeando  ela 
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também, mas eu sinto que os cargos de chefia às vezes bloqueiam, aí a gente, a gente 

não consegue viver tanto essa qualidade tão importante.” (7)

Esta pessoa entende a dignidade como parte do comportamento, o que a torna passível 

de ser “semeada” e “bloqueada”. Com isso, ao refletir sobre sua atividade, enxerga o “às 

vezes sim, às vezes não”. Essa mesma pessoa mostrou-se estimulada por fazer muitas coisas 

simultaneamente, o que aponta, como característica dela, um movimento de orientar-se para o 

fazer. Portanto, a forma como analisou a dignidade em seu trabalho se afina com sua forma de 

orientar-se para a vida: em uma busca por fazer várias coisas. Entre elas, “semear” dignidade. 

“você ser digno, é, eu acho muito importante, então se eu reparo você numa dignidade ou 

agindo com dignidade, se comportando, eu acho que você semeia também,”

Um outro ponto relevante de sua fala é que posiciona a dignidade como uma qualidade 

de pessoas boas: “eu vivo perto de boas pessoas, de pessoas que tem esse tipo de qualidade”. 

E  como algo  nobre:  “os  alunos  em primeiro  lugar,  a  gente  não tem o  menor  problema, 

absolutamente, muito pelo contrário, eles dão muitos  exemplos de dignidade mesmo. Com 

certeza e principalmente,[...] esse que tem mais dificuldade, […] a vida não deu as coisas tão 

fáceis para eles né, esse que trabalha, que tem que estudar a noite, que sustenta a família, né, 

que precisa de recurso e vai lá, e é um curso pesado, [...] e ele vai lá trabalhar, ah é esse que 

pinga a nobreza”. Neste caso, ser nobre liga-se a essa luta árdua para fazer as coisas.

Portanto o sentido de dignidade volta-se para uma “qualidade de pessoas boas”, que 

comportam-se de forma exemplar,  ou seja,  distinguindo-se por tais  comportamentos.  Com 

isso, a dignidade conecta-se com a distinção, com o espaço social que essa pessoa ocupa. Não 

em termos de posição ou classe social,  mas da forma como o conjunto de suas ações lhe 

confere a “qualidade” de dignidade.

 Pessoa 9

Este entrevistado mostrou ter como finalidade de vida a utilidade, ajudar os alunos, e 

colocou-se claramente no tipo de pessoa sério/correto, pois se descreveu como “certinho”, que 

gosta de “tudo direitinho” e ressaltou a preocupação em “fazer o certo” em alguns pontos de 

sua entrevista. Essa questão apareceu novamente ao falar de dignidade. Para ele, ter que agir 

de forma incorreta é algo inaceitável, pois agir corretamente é “valorizado”. Assim, responde 
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da mesma forma que 7, percebendo que vivencia a dignidade “no geral”, mas “sempre, não” e 

exemplifica com o “jeitinho”, o que permite suspeitar que as situações, comuns na realidade 

brasileira, de certa “falta de clareza” nas regras ou até mesmo situações sem regras, nas quais 

o “jeitinho” é a solução possível, podem ser aquelas em que o “não” se aplica como resposta.

• [sobre viver a dignidade no trabalho] De um modo geral, sim, mas sempre, não. […] 

O sim é que,  em geral, as pessoas te valorizam por você procurar agir corretamente, 

isso é uma coisa valorizada. Obviamente, existem questões que não são tão preto no 

branco, que por vez as pessoas querem dar um jeitinho aí. E eu não gosto disso […] eu 

não  trabalharia  em  um  lugar  onde,  sei  lá,  eu  tivesse  que  mentir  ou  tivesse  que 

dissimular ou de alguma forma enganar eu acho eu não trabalharia nesse lugar, não 

valeria a pena. (9)

Nesta fala, ele vincula esta forma de ser, sério/correto, com aquilo que é valorizado, 

que entende como parte de seu contexto de trabalho. E esclarece que não aceitaria transgredir 

a  pessoa  que  é  em um espaço que  o obrigasse  a  enganar.  Há um posicionamento  moral 

explícito, conectado com aquilo que expôs ao longo da entrevista sobre sua forma de ser.

Essa  forma  de  ser  do  sujeito,  todavia,  remete  também à  concepção  de  lei  moral 

internalizada de Kant como aquilo que permite a dignidade ao ser humano. 9 se considera 

digno porque age corretamente, ou seja, age de acordo com a moral. E disse que não faz isso 

por ter alguém vigiando, mas porque sabe que é o certo. Ou seja, a norma moral está nele, não 

no controle externo.

 Pessoa 10

Este entrevistado encaixou-se no tipo de pessoa competitivo, com traços afetuosos e 

desbravadores, mostrando como finalidade de vida a superação. Ao longo de sua entrevista, se 

disse “determinado”, o que lhe permite ser focado e conseguir os resultados desejados. “eu 

foco,  eu  tenho  alguns  focos,  eu  sou determinado e  aconteceram alguns  êxitos.  E  aí  isso 

alimenta,  pra  você  ir  e  correr  atrás  de  outras  coisas.”  Além  disso,  afirmou  gostar  da 

possibilidade de exercer atividades diversas como professor e ressaltou a boa relação com os 

outros professores. Ao traçar essa descrição  de si mesmo, foi também mostrando como seu 
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trabalho se alinhava com essas características. Contudo, ao ser indagado sobre vivenciar a 

dignidade no trabalho, respondeu: 

• “se está tudo dentro da lei, pra mim tudo é digno. […] com certeza, o trabalho que eu 

faço é super digno pra mim. Nunca tive problema de conviver,  me colocarem em 

situações chatas, nunca tive esse problema. Então, sou digno. Muito digno.” (10)

Assim, para ele a dignidade é externa e está na lei, o que também confere um 

aspecto universal. Ele se sente “muito digno” porque é tratado de acordo com a lei: nunca teve 

problema de situações chatas. No sentido que ele atribui à dignidade, essa pessoa entende que 

se pode tolher a dignidade ao ser colocado em “situações chatas”, o que ultrapassa o limite da 

lei, pois “chato” é diferente de ilegal. Mas se o indivíduo não foi colocado nessas situações, e 

o trabalho está em acordo com a lei, para ele já é digno.

 Pessoa 11

esta pessoa se descreveu como tendo um “senso de justiça” muito forte, preocupada 

em não se “autopromover” em sala de aula, o que aponta para o tipo de pessoa sério/correto. A 

finalidade de vida que mostrou buscar foi a utilidade, enxergando o papel do professor como 

“muito  importante”.  Com  isso,  ao  praticar  essa  atividade  importante,  contribui  com  a 

formação dos alunos.

• a dignidade está dentro da gente. O ambiente em si, se você não quiser, você não se 

curva a ele. Entendeu. Posso ser sim. Qualquer... mesmo que o ambiente não esteja 

concorrendo pra que eu tenha melhores  condições  pra exercer  a  minha função de 

professor, se eu quiser fazer eu faço. [...] com o mesmo critério, a mesma dedicação, o 

mesmo empenho, a mesma qualidade.[...] qualquer outra coisa que eu fizesse, eu faria 

com essa, com essa noção, com esse parâmetro. sim faria sim qualquer coisa que eu 

fizesse, como médico, advogado, pedreiro, cozinheira eu ia fazer exatamente desse 

jeito.(11)
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Nesta fala, é possível perceber a sintonia de sua visão sobre dignidade com a ideia de 

autonomia, “se você não quiser, você não se curva” e do seu tipo de pessoa com a forma como 

atua no trabalho. A “dedicação”, o “empenho” e a “qualidade” são coisas que não estão nas 

atividades em si, é ela que leva essa forma de ser e atuar para qualquer atividade que venha a 

desempenhar. Ela não responde de forma afirmativa ou negativa à questão porque considera 

dignidade como algo intrínseco e  ligado às escolhas individuais.  Contudo, ao descrever a 

forma como experiencia a docência, ressaltando suas escolhas corretas, está descrevendo sua 

vivência e seu processo de vir a ser.

Cabe ressaltar que o sentido de dignidade dessa pessoa carrega um aspecto moral e 

intrínseco.  O  ambiente  não  determina  ou  influencia  a  dignidade,  é  a  pessoa  que  tem  a 

dignidade  em si,  e  se  deixará  levar  ou  não  pelos  aspectos  externos.  Com isso,  pode-se 

perceber aspectos Kantianos nessa forma de entender a dignidade.

 Pessoa 13

este sujeito também se mostrou predominantemente como parte do tipo sério/correto, 

mas  com traços  emotivos  e  afetuosos,  orientado  predominantemente  pela  utilidade  como 

finalidade de vida, mas com elementos de superação. E esta questão da “correção” aparece em 

sua  resposta  sobre  vivenciar  a  dignidade.  Responde  afirmativamente,  mas  pontua 

explicitamente que considera a dignidade relacionada com agir corretamente e ser justo: 

• “Eu acho que eu vivo, [...] quando falo em dignidade eu penso em justiça, penso em 

realmente atuar dentro das regras atuar dentro da norma moral, legal. Eu penso sempre 

nessa linha. [...] umas das coisas que me incomoda muito é ser injusto. [...] pegando o 

nosso negócio aqui, [...], a gente tenta sempre definir regras realmente, e atuar dentro 

dessas regras. […] em algum momento, você pode até discutir se aquela regra é boa ou 

ruim. Mas se ela existe, eu tenho que cumpri-la. […] Então, assim, a gente procura 

muito trabalhar nesse sentido, de ser digno realmente. [...].  dentro dessa linha pelo 

menos, eu procuro ser digno, e ter essa dignidade. Também me acho digno.” (13)

Neste exemplo, a pessoa é autêntica consigo mesmo em um trabalho que criou, pois é 

um dos fundadores: “a gente procura muito trabalhar nesse sentido, de ser digno realmente”. 
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Com isso, busca promover esta forma de atuação que entende como dignificante, não só em 

respeito a como é, mas acreditando ser justo também com os outros.

Novamente  o  sentido  de  dignidade  é  trazido  com as  questões  morais  como parte 

inseparável de ser digno: atuar dentro da norma moral. E o controle também é interno, pois 

ele  se  “incomoda” ao  ser  injusto,  por  isso  reflete  antes  de  agir.  Ou seja,  ao  refletir,  seu 

movimento é o de analisar a situação de acordo com as regras para ser justo. A preocupação 

não é com uma possível punição externa, mas com o incômodo que sente.

 Pessoa 15

Esta pessoa mostrou-se predominantemente no tipo competitivo, tendo como principal 

finalidade de vida a superação, mas com orientações também para a utilidade. Ao responder 

se vivencia a dignidade no trabalho, iniciou sua fala explicando o que entende por dignidade: 

“Eu  acho  que,  dignidade,  na  minha  cabeça,  é,  talvez,  um  pouco  de...  sinônimo  de 

merecimento.” Em seguida, ao longo de sua fala, explica mais essa ideia: 

• “[...] Eu trabalhei até aqui pra chegar nisso, então certamente eu mereço. […]  eu acho 

que  eu me sinto digno,  [...],  porque eu trabalho para conseguir atender da melhor 

maneira possível as minhas obrigações como professor.” 

Aqui pode se perceber que, para ele, a dignidade é mais uma conquista. Sente-se digno 

porque merece. E merece porque atende “da melhor maneira possível”. Ou seja, em sintonia 

com seu modo de ser competitivo. Contudo, faz a ressalva: “a menos que você esteja fazendo 

uma coisa obrigada, forçada, ou uma coisa ilegal, ilícita, antiética”, pois “você pode ter um 

trabalho que você não goste,  mas ele vai ser digno,  se você executar  da melhor maneira 

possível e tal, não tem porque ele não ser digno. você não se sentir digno daquilo que você 

está fazendo.” Aqui, o que ele se refere de “não gostar” restringe-se a coisas legais e éticas, 

como  a  necessidade  de  trabalhar  sábado,  separando-as  de  abusos  ou  situações 

constrangedoras. E continua a fala:

• todo trabalho é digno, independente do trabalho que você faça. […]  a definição de 

digno pra mim é você estar realizando o seu trabalho da melhor maneira que você 
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consegue. […] tem um monte de coisas que eu faço que eu não gostaria de fazer, sei 

lá, dar aulas nos sábados, […] e não me sinto menos digno ou mais digno por causa 

disso. 

Para este sujeito, o que separa o não digno, além da lei e da ética, são a capacidade 

para fazer o trabalho e a utilidade.  Se for requisitado para algo que sinta-se tecnicamente 

capaz,  ainda  que  não  lhe  pareça  prazeroso,  não  se  sente  ferido  em  sua  dignidade,  pois 

continua podendo fazer  “o máximo”.  Contudo,  se for  algo que “ninguém mais  usa”,  não 

sentiria digno: “eu não estou me sentindo digno no meu trabalho, porque eu estou ensinando 

um negócio que não serve pra nada”.

É interessante observar que os dois recortes de “não digno” feitos na fala remetem às 

finalidades de vida que o movem, não poder dar o máximo, ou seja, não poder superar-se, e 

ensinar algo que não será usado, ou seja, inútil. Portanto, a conexão entre poder alcançar a 

finalidade de vida, sendo como é (competitivo), está posta na fala.

Também cabe retomar a questão do merecimento como parte do sentido de dignidade. 

O merecimento remete à distinção, porque há os que merecem e os que não merecem. Com 

isso, seu sentido não é universal nem intrínseco. A pessoa precisa “fazer por merecer” o que 

remete à ideia de luta e conquista. Portanto, a distinção não é dada, é conquistada.

 Pessoa 16

Esta  entrevistada  mostrou-se  predominantemente  em  dois  tipos:  sério/correto  e 

afetuoso.  Preocupa-se muito  em fazer  o  certo  e  em ser  aceita.  Como finalidade  de  vida, 

demonstrou  voltar-se  para  a  utilidade.  Ao  responder  se  sentia-se  digna  em seu  trabalho, 

vinculou a vivência com essa caraterística pessoal de correção, a qual também pratica como 

professora na busca por ser útil:

• “Sinto, eu faço tudo muito certinho. Entendeu? Eu ajudo todos os alunos. O tempo que 

eles precisarem. [...] Eu atendo independente do que eu estiver fazendo. Porque se o 

aluno está aqui, ele quer uma ajuda. ele quer aprender. [...]. Então, eu me acho digna 

porque eu estou sempre respondendo e-mail de alunos, quando é para estudar. [...] sei 

o nome de todos os meus alunos, ainda que tenha cinquenta alunos em sala de aula.” 
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Essa fala sobre o nome dos alunos, dentro da resposta à pergunta sobre sentir-se digna 

no trabalho, gerou uma pergunta de follow up, para melhor entender o significado  disso para 

a entrevistada. E a resposta mostrou tratar-se de “uma atenção com a pessoa”, porque o nome 

é a “ palavra mais sonora” para cada pessoa. Portanto trata-se aqui de uma manifestação de 

sua afetuosidade. Age guiada por sua afetuosidade e correção, ajudando o outro. Com isso, 

realiza a finalidade de vida sendo quem é, e sente-se digna.

Por essa pessoa mostrar dar importância  a ser e  agir  corretamente,  seu sentido de 

dignidade ganha esses contornos. Diz ser digna por agir “muito certinho”. Com isso, ressalta 

uma questão moral naquilo que entende por dignidade. Contudo, o controle do agir correto 

não é intrínseco, pois se diz muito preocupada com a opinião dos outros:  “eu dou muita 

satisfação para os outros”. Dessa forma, seu agir correto não se guia pela lei moral interna, 

mas pela aceitação social, ou seja, pela relação com os outros.

 Pessoa 17

Da mesma forma que a pessoa 15, este entrevistado também vincula a dignidade com 

“merecer”. Esta pessoa também se mostrou no tipo competitivo e tendo a superação como 

finalidade de vida, como 15. Sua fala segue o mesmo modo de pensar sobre a dignidade como 

conquista, resultante do esforço do indivíduo. Contudo, contextualiza essa conquista: em um 

ambiente propício, caso se esforce, alcançará os resultados que almeja e sentirá digno. No 

caso dele, percebeu esse espaço e conquistou, mas considera que não é “o único responsável” 

e que pode continuar conquistando.  

• Digno é merecedor [...]. Merecedor no sentido de ter feito um esforço e de tudo mais 

[….]  se for no sentido de merecedor dos resultados que eu estou alcançando, eu diria 

que sim, mas não só devido aos meus esforços, apenas assim. Quero dizer que tenho o 

conjunto de circunstâncias, que foram favoráveis, entendeu. é... então, eu acho assim, 

é uma combinação do ambiente e do mais certo, o ambiente ofereceu certas condições 

que, se eu me esforçasse muito, eu conseguiria resultados muito bons. Eu me esforcei 

muito e consegui esses resultados muito bons, entendeu. Então,  nesse sentido eu me 

sinto digno, mas não ao ponto de eu achar que eu sou o único responsável por isso [...] 
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Então, nesse sentido, sim, eu me sinto digno, quero sentir mais ainda.[...] Conseguindo 

mais resultados, conseguindo mais sucessos dentro das metas que eu me estabeleci.

(17)

Portanto,  ao  manter-se  num movimento  contante  de  realizar  a  finalidade  de  vida, 

“conseguindo mais resultados, conseguindo mais sucesso” pode sentir-se digno também de 

forma continuada.  Aqui  o sujeito  deixa claro que essa é  uma conquista  em processo,  em 

movimento,  o  que  se  coaduna  com  a  ideia  rogeriana  de  dignidade  como  objetivo  a  “ir 

alcançando”, ou seja, não há “alcançado” definitivo, é preciso manter o movimento. E o que 

se alcança é uma dignidade com sentido de distinção, mérito.

 Pessoa 19

Este entrevistado descreveu-se de forma mais voltada para o tipo de pessoa afetuoso, 

pois dá grande importância ao outro. Possivelmente por esse motivo, aos ser perguntado sobre 

dignidade, primeiro explicou como trata as outras pessoas:

• “eu procuro sempre dispensar um tratamento respeitoso pra todas as pessoas e sempre 

entender a condição dele, nas dificuldades que eles têm ou nas necessidades que eles 

têm, então eu procuro trabalhar  muito a questão de empatia e um tratamento que eu 

consiga equilibrar uma exigência e um controle pra que ele cumpra as tarefas, mas 

entendendo que ele tem alguns limites pra fazer isso, e se eu forçar esses limites ou 

exigir algo além da conta, ou dar um tratamento mais ríspido, ou mais rigoroso eu 

posso ultrapassar algum limite que vai afetar a percepção dele de que ele está tendo 

um tratamento digno ou não do professor.” (19)

Por não ter surgido espontaneamente falas sobre a própria dignidade, foi perguntado 

sobre isso ao entrevistado. Num primeiro momento, disse “A minha dignidade? Bom, isso aí, 

sinceramente,  eu nunca parei  pra pensar.”  Aqui  pode-se refletir  sobre um posicionamento 

altruísta, pois a resposta espontânea, descrita com eventos vividos e formas de atuar mostrava 

preocupação  com tratar  o  outro  de  forma  que  sinta-se  digno.  Tal  posicionamento  possui 

sintonia com a finalidade de vida do sujeito, que é a utilidade. No caso, ser útil para o outro. 
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Também  tem  sintonia  com  a  ideia  de  encontro  de  dignidade,  de  Jacobson,  pois  é  uma 

interação de respeito mútuo.

Para falar sobre si, aparentemente, ele faz a construção ao longo da fala. Como um 

“pensar  em voz  alta”.  Começa  por  analisar  as  próprias  condições  de  trabalho  (carga  de 

trabalho, chefia) e rapidamente percebe que “eu nunca enfrentei situações de trabalho, assim, 

que eu percebesse que a minha dignidade estava sendo afetada com isso”. E constrói uma 

ideia  a  partir  desse  aspecto  negativo,  pois  se  houverem  condições  de  “privação”,  como 

remuneração inadequada, cargo de trabalho excessiva,  falta de recursos, nessas condições, 

haverá uma “percepção de indignidade”.  A partir disso, explica:

• “Primeiro,  uma  remuneração  que  permita  que  você  sustente  as  suas  condições 

materiais de vida. Acho que isso é um ponto importante. Você realizar um trabalho 

em que a contra partida dele seja percebida por você como algo que compensa. o 

outro ponto são as condições de trabalho. Então, você ter uma sala de aula em que 

você tenha condições de desenvolver um trabalho que tenha um mínimo de recursos, 

um lugar pra você sentar, um quadro pra você escrever, que você tenha condições, 

dentro do trabalho acadêmico, de um intervalo de aula, ter uma sala pra você beber 

uma água, pra você dar uma descansada no intervalo, pra você recuperar. E que você 

tenha uma carga de trabalho que permita você corrigir os trabalhos, preparar a sua 

aula, e conseguir no outro dia entrar em sala pronto, recuperado, pra outra jornada. 

Então,  isso  que  eu  vejo,  assim,  as  características  que  tornam o trabalho  docente 

digno.”

É interessante observar que os pontos de respeito ao humano, ressaltados pelo sujeito 

para explicar como age para que o outro sinta-se respeitado em sua dignidade, não foram 

trazidos  ao  falar  da  própria  dignidade  em sua  vivência  como  professor.  Ao  invés  disso, 

concentrou-se nos condicionantes físicos e de remuneração da atividade.

 Pessoa 20

Esse  entrevistado  mostrou-se  nos  tipos  de  pessoas  sério/correto  e  afetuoso,  pois 

descreveu-se como “dedicado”, gosta de “fazer bem feito” e contou do seu esforço de ter uma 

relação direta e próxima com os alunos. Como finalidades de vida, demonstrou orientar-se 
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predominantemente  pela  utilidade,  mas  também  pela  perenidade.  Contudo,  ao  falar  de 

perenidade, isso manifestou-se por meio do aluno, pois entende que fica “algo de você” que 

será levado na futura carreira do aluno.

Assim, os tipos de pessoas se alimentam, pois a correção é uma forma de respeitar o 

outro e, em retorno, ter uma relação próxima. Da mesma maneira, esta forma de ser facilita a 

finalidade de vida predominante, que ao ser realizada, alimenta a forma de ser. Com isso, a 

dignidade  é  vista  nesse  processo,  considerando  essa  dinâmica,  na  qual  a  interação  é  tão 

importante.  Por  essa  razão,  ele  responde  afirmativamente  para  a  questão  de  vivenciar  a 

dignidade no trabalho e conecta-a ao respeito de colegas professores, alunos e funcionários:

• “É me sinto digno... me sinto... aí, o que seria dignidade, né? acho que sim. pensando 

que... eu tenho boas condições de trabalho, eu tenho um bom salário, eu sou respeitado 

é... embora, uma vez ou outra, algum aluno te trate de uma forma mais ríspida, mas 

isso  é  bem  exceção,  sou  respeitado pelos  colegas,  pelos  alunos,  pelos  outros 

funcionários e isso eu acho que faz com que você se sinta digno, né. Ter dignidade no 

trabalho. Uma profissão que é, uma profissão nobre, as pessoas respeitam. 'Oh! Você é 

professor!' ” (20)

Esta fala também aponta para a questão das condições de trabalho e da posição social, 

pois é uma “profissão nobre”. Dessa maneira, além da relação de respeito igualitária com o 

outro, simplesmente por ser outra pessoa, há uma também relação de hierarquia, de respeito 

pelo nobre. Portanto, o que num primeiro momento poderia parecer um paradoxo - como ter 

igualdade e hierarquia? - pode ser a manifestação de um grande anseio por respeito. Anseia-se 

o respeito igualitário e o respeito hierárquico.

Essa questão do paradoxo entre igualdade e hierarquia, mencionando a nobreza, pode 

ser discutida retomando o pensamento de Waldron (2007), pois assim como o autor, o sujeito 

não se mostra preocupado em diferenciar pela hierarquia, mas valorizar. Ou seja, coloca-se no 

ponto mais alto, de nobreza, mas não exclui ou destrata os outros. Ao invés disso, trata-os de 

forma próxima e respeitosa: “ Eu sou igual a você. A única diferença é que eu sou professor e 

você não.  Mas nós somos iguais. Só que eu sou professor, e você talvez seja uma outra... vai 
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seguir uma outra carreira, mas eu sou uma pessoa como outra qualquer”. Portanto, o nobre do 

professor não é “o”nobre, mas um nobre.  

Até  aqui  foram  analisadas  as  falas  dos  sujeitos  que  trouxeram  abertamente  sua 

vivência de dignidade no trabalho.  Mas alguns professores evitaram responder  sobre esse 

assunto.  Por  esse  motivo,  da  mesma  forma  que  os  respondentes  foram  tratados 

individualmente, aqueles que desviaram do assunto também o foram. Começando pela pessoa 

3:

• “Olha, eu acho que sim, eu acho que... eu trabalho com ensino superior desde sempre, 

então, eu sempre tive uma remuneração adequada [...] Pela instituição que eu passei, 

aqui, eu tenho uma remuneração adequada é... o fato de eu trabalhar com o ensino 

superior, faz com que o professor, eu, enquanto professora é... sou vista na sociedade 

como uma pessoa importante, vamos dizer assim, é... eu acho que os alunos de uma 

maneira geral respeitam, né? Eu me sinto respeitada pela minha atividade é... eu acho 

que sim, eu nunca parei para pensar nisso assim, se eu... se a minha profissão, eu sou 

mais  digna  perante  a  sociedade  ou  perante  a  mim mesma,  pela  profissão  que  eu 

exerço, mas eu acho que sim.” (3)

Neste  exemplo,  a  pessoa  vislumbra  uma  hierarquia,  ser  “mais  digna”,  e  uma 

externalidade, “perante a sociedade”, que apontam para a visão dela de que a dignidade seria 

algo externo. Com isso, apesar de não mencionar se vivencia abertamente, mostra o sentido 

que entende na dignidade. A dignidade está na atividade de professor. A profissão é digna, 

dessa forma, ela pode ser digna, chegando ao “acho que sim”.

Ser professora é importante para a sociedade, em consequência, ela é importante e 

respeitada por esse motivo. Com isso, ela se coloca com o digna “pela profissão”, não pela 

vivência específica que tem da profissão. Ou seja, explica o sentido de dignidade como algo 

externo e de posição social, o que traz a ideia de dignidade de posição de Aquino. Contudo, 

titubeia  ao  trazer  esse  sentido  para  si  mesma,  pois  entende  a  dignidade  na  posição  de 

professor, mas questiona a si mesma como ocupante dessa posição. 

A pessoa 6 descreveu condições que chamou de “indecentes” para dar sua visão de 

que é preciso ter o decente para ter o digno, pois:  “a universidade deveria te dar. [...]  As 

condições de trabalho decente. Uma sala com mesa, cadeira, armário, um banheiro que você, 
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né? Que você consiga usar de maneira digna.” E relaciona essas condições decentes com 

respeito,  que  para  ele  seria  parte  da  dignidade:  “eu  gostaria  de  ter  um local  de  trabalho 

decente. Que eu pudesse me sentir bem. [...] Aí entra o negócio da dignidade, do respeito.” 

Portanto, ele não respondeu se vivencia ou não a dignidade, mas explicitou que entende a 

dignidade como vinculada ao respeito.

A pessoa 18 também esquivou-se da questão, limitando-se a dizer que “a dignidade em 

si tem várias dimensões, né. [...] eu acho que eu vejo isso no ponto de vista de interações.” 

Apesar de mencionar “outras dimensões”, não as explicou e ateve-se ao respeito: “Eu gosto da 

interação que temos na sala de aula.  [...]  me sinto bem, me sinto respeitado, eu gosto de 

respeitar as pessoas, me sinto respeitado pelas pessoas, nesse ambiente que eu gosto assim, ou 

seja, cordialidade e um grau de informalismo”. Esse posicionamento mostra um sentido de 

dignidade como parte das interações humanas.

Ele menciona que acredita que há “dimensões subliminares de respeito e dignidade”, 

mas também não desenvolve. O que evidencia é a visão de o respeito ser condição sine qua 

non para a dignidade, pois “um ambiente hostil, em termos de as pessoas não respeitarem as 

outras, ou as vezes um ambiente de preconceito […] que faltaria algum tipo de respeito em 

alguma dimensão do que deveria se respeitar, aí seria um ambiente que isso levaria a um 

problema”.  Portanto,  o  sentido  aqui  mostrado  aproxima-se  da  proposta  de  Jacobson,  do 

encontro de dignidade.

Até este  ponto,  evidencia-se uma profunda relação entre os processos de tornar-se 

quem se é, a forma como esse vir a ser e a prática docente se encontram, chegando a uma 

docência autêntica, e como essa atividade autêntica e realizadora de si possibilita a vivência 

de dignidade em seus diversos sentidos. E isso em várias configurações. Assim, alguém do 

tipo  de  pessoa  afetuoso,  orientado  pela  finalidade  de  vida  de  utilidade  pode  vivenciar  a 

dignidade no sentido de vir a ser quem é, porque é verdadeiro em suas aulas. Da mesma 

forma, alguém do tipo competitivo, movido pela superação como finalidade de vida, pode 

vivenciar  a  dignidade   ao  conquistar  seus  objetivos,  porque  entende  um  sentido  de 

merecimento na dignidade.  
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4.3.1 O respeito e a valorização

Após tratar da dignidade na atividade docente em sua relação com os tipos de pessoas 

e  finalidades  de  vida  dos  entrevistados,  cabe  retomar  duas  questões:  o  respeito  e  a 

valorização.  Até  aqui,  a  preocupação voltou-se  para  a  dinâmica  desse  processo  vivencial 

contínuo,  mas as  falas  trouxeram o respeito  e  a  valorização como elementos  diretamente 

ligados  a  essa  vivência.  O  respeito  permeou  diversas  entrevistas.  Todas  as  pessoas  que 

evitaram a pergunta sobre vivenciar de dignidade referiram-se ao respeito. A conexão entre 

respeito e dignidade também foi abertamente apontada por 5, 8, 13, 19, 20. Ao longo de suas 

falas, 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14 e 15 também mencionaram o respeito, ser respeitado, como parcela 

relevante do processo de vivenciar a dignidade no trabalho. 

A questão da valorização, por sua vez, manifestou-se atrelada à atividade de professor 

de forma geral, conforme as falas de 9, 11 e 15: “Acho que é uma profissão importante.”;  de 

15: “A sociedade vê com bons olhos”; de 6: “eu ando muito de táxi. E quando eu falo que eu 

sou professor. Eles... sabe? É um... Você percebe que há um respeito”; de 20: “uma profissão 

nobre, as pessoas respeitam.”; de 15 “a importância que isso [vida acadêmica] tem lá fora [do 

Brasil], o pessoal valoriza.” Isso traz orgulho de ser professor, como ressalta 4: “eu encho a 

boca para dizer que eu sou professora.” e 13: “Minha família tem orgulho de mim”

Além disso há a valorização específica, do trabalho daquela pessoa, como dito por 9 

“as pessoas te valorizam por você procurar agir corretamente, isso é uma coisa valorizada”. 

Essa  valorização  da  pessoa  é  vislumbrada  no  reconhecimento,  como  mostram  14:  “ser 

escolhido como nome da turma. Isso é uma coisa marcante sem dúvida nenhuma. […]é um 

momento de reconhecimento, que os alunos tem.” e 17 “As pessoas reconhecem esse trabalho 

sério, os alunos  reconhecem o esforço, as revistas  reconheceram o meu esforço, a F. [IES] 

reconheceu o meu esforço, me remunera bem. […] essas conquistas são significativas, são 

sinais  de que  as  coisas  estão  andando no caminho que  eu  gostaria”.  Nessa  fala  de  17 a 

Instituição de Ensino em que trabalha é citada como “reconhecedora” de seu esforço, o que é 

também mencionada por 8: “eu amava de paixão dar aula lá por que eles assim valorizavam 

muito professor”. 

O que se pode perceber é que a valorização pode ser: da profissão de professor, de 

forma geral; da pessoa por ser professor, ao receber homenagens ou ser o orgulho da família; 

e/ou de si, pelo próprio sujeito, por estar nessa profissão, como encher a boca para se dizer 
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professor  e  sentir-se  no  caminho  que  gostaria  devido  às  próprias  conquistas.  Aquele  que 

valoriza, portanto, também diverge: a sociedade, o aluno, a família, a Instituição de ensino 

e/ou a própria pessoa. Em todos os casos, contudo, o que se ressalta é a dignidade de posição 

de  Tomás  de  Aquino  ([1265-1274],  Location 61068-73;  95666,  tradução  livre),  pois  é  o 

ocupar -se como professor que traz o valor.

Portanto, a partir das 20 entrevistas, foi possível perceber que há sentidos diversos 

atribuídos  à  dignidade  e  ao  que  seria  sua  vivência  no  trabalho.  Estes  sentidos  diversos 

conectam-se ao processo de tornar-se, no qual incluem-se tipo de pessoa e a finalidade de 

vida, para a construção de um agir como se é. A forma de praticar a docência, a partir da qual  

pode-se chegar à realização, também se conecta com esses sentidos de dignidade e o tornar-se 

quem se é a partir de uma prática docente autêntica. Nesta prática, sendo o professor que sou, 

do qual fazem parte os tipos de professor, há uma parte de agir como se é. Dessa forma, para 

compreender mais profundamente essa dinâmica, pode-se fazer uma sintetização das relações 

desses processos como sendo partes de um processo mais amplo, visualmente explicitados em 

uma figura, o que é feito a seguir. 

4.4 SINTETIZAÇÃO

A abordagem de Schutz (2012 [1970]) explica que cada pessoa interpreta os agora e 

assim,  trazendo-os  para  a  experiência  vivida  e  criando  sínteses.  Estas  sínteses  podem se 

relacionar, chegando em sínteses mais complexas, que, por sua vez, também relacionam-se e 

formam  temas  centrais.  Para  fazer  a  síntese  dos  dados,  aqui  foram  utilizados  os  três 

postulados de Schutz citados por Wilson (2002, p.4) mencionados anteriormente:

1. o postulado da consistência lógica

2. o postulado da interpretação subjetiva

3. postulado da adequação 

A partir  dos  pressupostos  seguidos,  tem-se  a  consistência  lógica  para  orientar  a 

interpretação dos dados feita até aqui. A partir dessa interpretação, foram construídas figuras, 

para melhor  esclarecer  as  relações  dinâmicas  entre  as  sínteses emergidas.  Ou seja,  foram 

criados desenhos para facilitar a compreensão da complexa dinâmica entre vivência docente, 

151



tornar-se quem se é e vivência de dignidade. Isto foi feito a partir dos significados trazidos 

pelos sujeitos. A partir deles, foi criado um desenho que pretende ser inteligível para outras 

pessoas, e que explicita os sentidos dos sujeitos pesquisados. Ou seja é uma esquematização 

que mostra as sínteses e suas relações trazidas pelos entrevistados e analisadas.

Com isso, cabe retomar a fala de Capalbo (1974, p. 36): "compreender um ato humano 

implica em compreender a plenitude de sua significação, em fazer aparecer a totalidade de 

suas conexões, das suas inter-relações, em situá-lo na totalidade da experiência", pois é essa 

compreensão das conexões e inter-relações da vivência da docência com a realização e a 

experiência de dignidade que se busca esclarecer com um desenho esquemático.

A opção por formas circulares é para respeitar o aspecto dinâmico desse processo mais 

amplo  de  vivenciar  a  dignidade  na  docência.  Não há  antecessores  e  sucessores,  mas  um 

movimento contínuo entre os processos. Assim, a ordem da explicação que se segue não tem o 

caráter de expôr a ordem dos processos. Trata-se apenas de seguir a ordem de emergência dos 

processos e sínteses na realização da pesquisa de campo.

4.4.1  O processo de vivenciar a docência  realizadora de si:  encontro da vivência  da 

docência com tornar-se quem se é 

Para tratar dessa relação, é preciso retomar as sínteses discutidas anteriormente. Para 

fazê-lo, parte-se de uma síntese central trazida pelas entrevistas: “encontrar-se na docência”. 

Quem “se encontra” na docência  encontra a si  mesmo,  ou seja,  tem na sua vivência da 

docência um encontro com seu processo de tornar-se quem é (Figura 2):
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Figura 2: Encontrar-se na docência – o encontro dos processos de tornar-se quem se é de 

vivenciar a docência

Nessa síntese, cada pessoa mostra que, na constituição do encontro de si na docência, 

há outras sínteses em relação (figura 3):

Figura 3: Relação das sínteses dos processos de vivenciar a docência e de tornar-se quem se é 

No processo de vivenciar a docência, os tipos de professor são parte inseparável do 

professor que se é. Como discutido no item anterior, essa vivência docente possui vicissitudes 

da carreira, que caracterizam os tipos de professor. Inevitavelmente, a atuação é em sala de 

aula, pesquisa, gestão ou em combinações dessas atividades, mas a forma como cada tipo é 

concretizado no dia-a-dia reflete a maneira de ser de cada um. Por esse motivo, o tipo de 

professor  é  trazido  “dentro”  de  “sendo  o  professor  que  sou”,  pois  o  professor  que  se  é 

“engloba” o tipo no qual se percebe, compondo essa síntese. É em “sendo o professor que 

sou” que a carreira docente mostra-se como a vivência dessas pessoas. 

“Sendo o professor que sou” é uma síntese que não está “exclusivamente” no processo 

de vivenciar a docência. Dela faz parte uma parcela do processo de tornar-se quem se é. Por  
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essa razão, há um ponto de encontro com o “agindo como sou”. E essa é uma relação de 

reciprocidade, ou seja, tanto ser quem se é constitui o professor que se é como o professor que 

se é constitui quem se é, num movimento contínuo.

Como elementos do processo de tornar-se quem se é, há uma íntima relação entre o 

tipo de pessoa e as finalidades de vida. O tipo de pessoa, por tratar da forma de ser da pessoa, 

é também guia para as finalidades de vida, pois a pessoa que se é implica em um conjunto de 

características que “compõem” cada pessoa, inclusive aquilo que valorizam. Com isso, se uma 

pessoa valoriza algo, tendo-o como importante, tende a buscar para sua vida aquilo que é 

condizente com isto que percebe como importante.

Assim, tanto a forma de ser como as finalidades são explicadas pela tipificação feita 

por cada sujeito, mas vivenciadas de forma singular e imbricada. Por essa razão diz-se que o 

tipo de pessoa orienta a finalidade de vida e, na figura, é traçado dentro dela. Ele não é causa 

ou determinante,  mas parte  fundante das escolhas  que levarão uma pessoa a  guiar-se por 

certas finalidades de vida e não por outras. E esse conjunto de elementos é que constituem a 

pessoa e orientam a forma como age. Ou sejam, fazem parte do “agindo como se é”, pois o 

tipo de pessoa fornece elementos para que tais comportamentos sejam uma manifestação do 

vir  a ser dessa pessoa, permitindo que as vivências cotidianas tragam para o sujeito mais 

subsídios para enriquecer-se e desenvolver-se em seu contínuo processo de tornar-se.

Dessa forma,  para “encontrar-se na docência”,  cada um desenvolveu uma maneira 

singular de exercer o tipo(s) de professor que é, “sendo o professor que sou”, como parte de 

seu processo de tornar-se. E, nesse encontro, se realiza. Portanto, realiza-se no movimento 

contínuo de tornar-se “sendo” professor. 

A realização  foi  representada  por  uma seta  com duas  pontas  como conector  para 

mostrar que há um movimento de ir  e vir.  Assim como o encontro desses dois processos 

realiza, a realização devolve algo para essa dinâmica, pois é ela que concretiza as buscas da 

pessoa. Essa dinâmica é parte do processo. (figura 4)
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Figura 4: processo de vivenciar a docência realizadora de si

Até aqui, foi possível compreender os processos de vivenciar a docência e de tornar-se 

quem se é  como parte  de  um processo vivencial  mais  amplo:  o  de vivenciar  a  docência 

realizadora  de  si.  E  esse  processo  mais  amplo  encontra-se  com outro,  o  de  vivenciar  a 

dignidade. 

4.4.2 A relação entre a vivência docente realizadora de si e a dignidade

Para tratar  dessa relação,  cabe traçar  novamente  um esquema de espaço vivencial 

comum: o da docência realizadora de si com o da vivência da dignidade (figura5).
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Figura 5: A relação entre os processos de vivenciar a docência realizadora de si e de vivenciar 

a dignidade  

          A vivência da docência realizadora de si não é um meio para chegar à dignidade. É um 

caminho de vida que, em sendo percorrido, permite ao sujeito tornar-se. E é tornando-se que a 

dignidade é vivida. É o próprio “trilhar” que possibilita o processo complexo de vir a ser, 

neste caso, na docência, e a experiência de dignidade. Portanto, os dois processos envolvidos 

na vivência da docência realizadora de si, de tornar-se quem se é e de vivenciar a docência 

estão aqui compreendidos (figura 6).

figura 6: Os processos componentes da docência realizadora de si em relação com a vivência 

de dignidade
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É preciso  ressaltar  que  o processo  de  vivenciar  a  dignidade  traz  consigo diversos 

sentidos, pois a dignidade é considerada pelos sujeitos de formas diferentes. Não se pode 

deixar de lado que a vivência é um processo situado, ou seja, o experienciar da dignidade está  

em um contexto de vida mais amplo, no qual essa pessoa traz influências de seu meio social e 

cultural nessa constituição contínua de si. O processo de vir a ser, o tornar-se quem se é, é 

aberto ao mundo. Com isso, entre os sentidos encontrados, há vínculos com o processo de vir 

ser da pessoa, mas isso não é isolado na internalidade do sujeito, é parte de sua constante troca 

com o meio. Assim (figura 7):

figura 7: processo de vivenciar a dignidade na docência realizadora de si

Aqui cabe relembrar a interseção dos três processos. Os sentidos de dignidade também 

estão no processo de tornar-se. Portanto, é importante explicitar que a figura com o encontro 

dos processos não implica na inexistência de outros encontros. Apenas ilustra esse encontro: 

do tornar-se quem se é com a docência e com a dignidade. Dessa forma, ao identificar os 

diversos sentidos de dignidade, a seguinte relação se evidencia (figura 8):
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figura 8: Os sentidos de dignidade – síntese compartilhadas pelos processos de vivenciar a 

dignidade e de tornar-se quem se é

Outro  ponto  que  é  preciso  discutir  é  o  dos  condicionantes.  O complexo  processo 

vivencial é situado, ou seja, insere-se em um contexto. Com isso, tais elementos podem afetar 

mais  ou  menos  a  vivência,  de  acordo com a forma como os  sujeitos  os  interpretam.  Na 

pesquisa,  esses  elementos  do contexto,  chamados de condicionantes,  foram trazidos  pelas 

pessoas com um duplo aspecto, de facilitadores ou dificultadores (até mesmo impeditivos) do 

exercício da atividade docente realizadora de si.

Dessa  forma,  as  questões  aqui  trazidas  como  condicionantes  referem-se  à 

possibilidade  de  experienciar  dignidade  no trabalho  realizador  de  si.  Por  esse  motivo,  o 

espaço  mais  adequado  não  é  dentro  dos  processos  vivenciais,  mas  na  interseção 

potencialmente realizadora e dignificante dos mesmos. Sugere-se o seguinte desenho (figura 

9):
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figura 9: A influência de condicionantes na relação entre os processos vivenciais de tornar-se, 

vivenciar a docência e vivenciar a dignidade

Os condicionantes, por si, são situações contextuais: as pessoas com quem se trabalha, 

características da organização em que se trabalha, o público com o qual se atua. Por essa 

razão, per se, estão fora do processo vivencial. Entretanto, ao ganharem sentido pelas pessoas, 

passam a fazer parte do processo, pois tornam-se uma experiência. figura (10):
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figura 10: Processo de vivenciar a dignidade na docência realizadora de si com a influência 

dos condicionantes

Há ainda um elemento a ser explicitado nessa síntese: o respeito. Os entrevistados 

trouxeram o respeito como algo central em suas experiências de realização na docência, como 

um sentido relacionado ao de dignidade, como parte inseparável de uma relação adequada 

com o outro. Enfim, como o elemento que faz parte de todas as vivências. Cabe posicioná-lo 

no esquema não só dentro de cada processo, mas em sua conexão (figura 11):
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figura 11: A participação do Respeito no processo de vivenciar a dignidade pela docência 

realizadora de si

Portanto, esse último desenho ilustra o encontro dos processos de tornar-se quem se é, 

de vivenciar a docência e de vivenciar a dignidade, com seu aspecto realizador, no qual as 

questões contextuais participam e em que o respeito funciona como parte indispensável de 

todos os espaços de vida. 
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS 

A partir dos dados, emergiram os seguintes sentidos de dignidade: respeitar, ser 

respeitado,  merecimento,  agir  corretamente,  ser  quem  se  é,  ter  valor,  nobreza,  ter  bons 

momentos  com os  outros,  qualidade  interna,  poder  fazer  o  que  gostaria,  fazer  o  melhor 

possível, é aquilo que está na lei, e justiça. Esses sentidos suscitam uma discussão com a 

literatura previamente apresentada.

5.1 OS SENTIDOS DE DIGNIDADE

A) O sentido universal da dignidade

Este sentido de dignidade universal apareceu na pesquisa em seu aspecto intrínseco 

Kantiano, conectado à lei moral interna e à capacidade racional humana. Os sujeitos do tipo 

sério/correto  possuem uma forma de  ser  que  é  próxima  daquilo  que  Kant  chama de  ser 

autônomo, pois são pessoas que procuram agir de forma correta por considerar que é assim 

que se deve agir.  Ou seja,  deve-se seguir  a  lei  moral  internalizada sem a necessidade de 

controles  externos.  E,  assim  como  Kant  propõe,  essas  pessoas  também  consideram  a 

dignidade como vinculada à lei moral.

Contudo,  há  um exemplo  diverso:  a  pessoa  entende  a  dignidade  vinculada  a  agir 

corretamente, mas a lei moral não vem de dentro da pessoa. Ela é proveniente do outro. É a 

pressão social  que guia o agir  correto.  Assim,  esse agir  de acordo com a norma não é o 

kantiano, pois a regra e o motivo para respeitá-la vem da exterioridade.

Quando  o  sentido  de  dignidade  apresentado  é  o  da  lei,  na  forma  do  direito,  a 

compreensão de dignidade aproxima-se parcialmente da utopia realista de Habermas (2010), 

pois a pessoa coloca a lei como algo que é para todos, sem contemplar, porém, a luta por 

direitos iguais, isto é, a lei não é tratada de forma crítica.

Na  forma  como  a  lei  é  colocada  por  essa  pessoa,  o  aspecto  ideal  de  tratamento 

apontada por Waldron (2007), de universalizar o mais alto nível de nobreza, aparece como 

realidade. Para ele, a lei atende a todos de forma adequada.
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b) O sentido particular da dignidade

Além do sentido universal, a dignidade também foi mencionada pelas pessoas com o 

sentido não universal. Aqui, a questão da posição social de professor, da nobreza, da distinção 

a  partir  do mérito  e  das  interações foram os elementos  que os  entrevistados usaram para 

explicar a forma como entendiam a dignidade.

O sentido de nobreza,  valor  e distinção da dignidade ligada a exercer  a  docência, 

remonta  às  posições  de  dignidade  tratadas  por  Aquino  “Honra  e  reverência  são  devidas 

àqueles  em  posição  de  dignidade” (AQUINO,  [1265-1274],  Location 61068-73;  95666, 

tradução livre, grifo meu) Ou seja, é a posição de professor ocupada que fornece dignidade à 

pessoa.

É preciso ressaltar, contudo, que essa posição profissional e social valorizada e nobre 

também se  conecta  com proposta  de  Jacobson  (2009),  que  trata  a  dignidade  como  uma 

qualidade  (de  pessoas  ou  grupos)  constituída  pela  interação  e  interpretação.  Ou seja,  ela 

explica a dignidade como tendo uma parcela construída pelas relações sociais dentro de um 

contexto social mais amplo, questão que foi trazida ao falar que nem sempre a posição de 

professor é suficiente para vivenciar dignidade: é preciso que a pessoa se interprete na posição 

e que os outros, como alunos, interpretem a profissão como nobre. Assim, no caso de grupos 

sociais que consideram os professores mal pagos e pouco dispostos a trabalhar, a posição em 

si perde sua “nobreza”.

Outro ponto dos sentidos de dignidade que se conecta com o debate teórico dessa 

autora é a forma da pessoa olhar para si mesma e para os outros ao seu redor e sentir-se com 

valor. Aqui, o sentido apontado conecta-se com o conceito de dignidade-do-self (JACOBSON, 

2009), pois as explicações das pessoas sobre o orgulho de si, por serem professores indicavam 

esse  respeito  e  admiração  por  si  mesmos.  Contudo,  é  um auto-respeito  situado  em uma 

experiência social.

Além disso, ao darem o sentido para a dignidade de ser algo da interação, ou dos bons 

momentos com os alunos, essas ideias conectam-se com o conceito de dignidade-em-relação 

de  Jacobson  (2009),  porque  deixam  evidenciado  o  sentido  da  dignidade  ser  construída 

socialmente, não ser parte intrínseca da pessoa.

Esse sentido de dignidade vinculada à interação com o outro, além de ter a conexão 

acima  citada  com  Jacobson  (2009),  também  aponta  para  seu  conceito  de  encontro  de 
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dignidade. Nesse encontro, há uma interação na qual as duas “formas” de dignidade que ela 

menciona entram em um contato de respeito, não de violação.

c) o sentido da dignidade em tornar-se quem se é

Outra forma de compreender esse a dignidade no sentido de construída na interação é 

a partir da relação Eu-Tu. A relação Eu-Tu, tratada por Rogers (1986) como o encontro de 

pessoas,  no qual  há reciprocidade e  abertura ao outro,  permite  compreender  o sentido de 

dignidade trazido pelos  professores  ligado à sua relação com os  alunos.  Isto  porque essa 

relação é colocada como direta, próxima e autêntica.

Além dessa percepção, da relação com os alunos como parte de um contínuo processo 

de desenvolver-se na troca com o outro, o vir a ser como um sentido de dignidade também foi  

trazido na conexão entre sentir-se digno por realizar-se de forma autêntica. Ou seja, algumas 

pessoas entenderam que se sentem dignos porque podem ser autênticos em suas atividades e 

realizar suas finalidades de vida.

Um outro aspecto da dignidade no sentido de tornar-se quem se é aponta para uma 

visão de dignidade com uma dinâmica “tri-facetada”.  Para alguém ser  quem é,  será  uma 

pessoa. Portanto, um ser humano, o que faz jus à dignidade universal. Da mesma forma, para 

tornar-se, faz parte de vários espaços particulares (família, grupos sociais, gênero, cultura, 

religião, entre outros), sem os quais não seria quem é. Ou seja, é ao chegar no âmbito singular 

que  os  outros  aspectos  são  vividos,  mas  não  podem  ser  separados.  Partindo  dessa 

compreensão, se há dignidade no tornar-se, os aspectos universal e particular são atendidos. E 

o desrespeito à dignidade em qualquer dos dois inviabiliza sua experiência no tornar-se, pois 

ser quem se é engloba ocupar espaços particulares e o espaço comum de todo ser humano.  

5.2 A QUESTÃO DOS VALORES

Os  valores  foram  trazidos  nas  entrevistas  como  guias  e  orientadores  do 

comportamento, o que aponta para abordagens de valores como as de Rokeach (1973) e de 

Rohan  (2000).  Para  Rokeach  (1973),  valores  são  crenças  sobre  a  conduta  socialmente 

preferível, ou seja, são aquilo que mostra o desejável no comportamento de alguém. Esse 

autor menciona ainda o papel orientador dos valores em relação à finalidade de existência, 
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questão  que  dialoga  com  as  finalidades  de  vida  encontradas  nas  entrevistas.  Com  isso, 

Rokeach (1973) explica a maneira como os valores fornecem ao sujeito formas de conviver 

socialmente sem ferir sua autoestima.  

Em Rohan (2000), esse papel orientador das ações exercido pelos valores é tratado em 

um sistema de valores.  Por esse sistema é possível compreender a dinâmica das decisões 

norteadas  pelos  valores,  à  qual  se  conectam os  sistemas  de  valores  pessoais,  de  valores 

sociais, a visão de mundo e a ideologia. E essas decisões buscam mais que sobreviver ou 

atender aquilo que é socialmente desejável, visam “a melhor forma possível de viver” (p. 263, 

tradução livre)

Por esse motivo, ao falarem de seus princípios e valores praticados no exercício da 

docência, os entrevistados referiam-se às suas crenças de adequado ou não, ou seja, à conduta 

socialmente preferível. E, ao tratarem das diversas condições desfavoráveis e das formas que 

encontraram para superá-las, mostram esse conciliar entre preservar a autoestima e o convívio 

social, que, no caso de sair do inferno para o céu, pode ser entendido como a melhor forma 

possível.

Schwartz (1992; 1994) explica os valores como  objetivos ou metas, intrínsecos, trans 

situacionais, presentes em diversas culturas, que se ordenam em uma estrutura hierárquica. 

Esses valores encontram-se em um continuum, de acordo com seu grau de importância, no 

qual  há  um  sistema  de  compatibilidades.  Nesse  sistema,  há  duas  dimensões:  abertura  à 

mudança X conservação, e  autotranscendência X autopromoção.

Distribuídos  nessas  dimensões,  esse  autor  explica  que  encontram-se  os  tipos 

motivacionais:  autodireção,  estimulação  e  hedonismo  estão  em  abertura  à  mudança; 

conformidade,  tradição  e  segurança  estão  em  conservação;  universalismo  e  benevolência 

estão  em  autotranscendência;  realização,  poder  e  hedonismo  estão  em  autopromoção. 

Hedonismo foi o único tipo motivacional colocado pelo autor como um tipo pertencente a 

duas dimensões, abertura à mudança e autopromoção.

Os  tipo  motivacional  autodireção  é  explicado  por  Schwartz  (1992;  1994)  como 

movido   pela  autonomia  de  pensamento  e  ação;  questão  que  foi  trazida  por  diversos 

entrevistados ao mostrar  que prezavam a atividade de professor  por terem liberdade para 

escolher os projetos com os quais trabalhariam. A estimulação é explicada como vinculada à 

excitação,  à  novidade  e  ao  desafio,  o  que  remete  aos  tipos  de  pessoa  competitivo  e 
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desbravador,  que  mostraram  dar  importância  ao  desafio  e  à  inovação  orientados  pela 

finalidade de vida superação e/ou de transformação.

Os tipos motivacionais tradição e conformidade podem ser vislumbrados nas pessoas 

de tipo sério/correto, pois tais sujeitos manifestaram atribuir grande importância a cumprir as 

regras e ser justo com os outros, o que aponta para um respeito aos costumes e para um 

controle da própria impulsividade em respeito aos outros. A Segurança aparece no tipo de 

pessoa afetuoso, pois essas pessoas preocupam-se com ser aceitos pelos outros, o que indica a 

busca  por  estabilidade  nos  relacionamentos  presente  nesse tipo motivacional  de Schwartz 

(1992; 1994)

A Benevolência de Schwartz (1992; 1994) trata do cuidado para com pessoas com as 

quais  se  tem contato,  o  que remonta ao  professores  afetuosos  com finalidade  de vida  de 

utilidade, pois o professor é útil para seus alunos, com os quais desenvolve um laço afetivo. 

Ainda  que  sua  orientação  para  a  finalidade  possa  voltar-se  para  algo  mais  amplo,  que 

relacionaria-se  mais  com  o  Universalismo,  por  concretizar  sua  finalidade  pela  docência, 

sempre serão pessoas com as quais terá contato, ainda que virtual.

O tipo motivacional que Schwartz (1992; 1994) chama de Realização diz respeito à 

busca de sucesso pessoal, questão que aparece nas quatro finalidades de vida emergidas na 

pesquisa.  Aquele  que  se  orienta  pela  utilidade,  como  finalidade  de  vida,  sente-se  bem 

sucedido ao ajudar e ter o  feedback de que é útil; o que se orienta pela superação sente-se 

assim  quando  ultrapassa  barreiras  e  vence  desafios;  aquele  que  busca  a  transformação 

considera que obteve sucesso quando muda a vida de alguém ou participa de sua mudança, de 

uma  situação  de  pouco  desenvolvimento  para  uma  mais  desenvolvida;  e  no  caso  da 

perenidade, as homenagens, o ser lembrado e o legado deixado constituem-se nos elementos 

que fornecem ao indivíduo a sensação de sucesso. 

O Hedonismo também apareceu nas entrevistas, pois a atividade docente foi vinculada 

ao prazer e à gratificação por alguns entrevistados. O Poder apareceu vinculado ao papel do 

professor, como uma profissão importante e nobre. No entanto, não no sentido de controle de 

pessoas e recursos, mais no sentido de ser respeitável e ter prestígio, vinculado ao tipo de 

pessoa competitivo.

Outra questão de valor que os entrevistados trouxeram foi a de “ter” e “atribuir” valor 

à atividade docente. Aqui, nesse sentido de algo “possuído”, os autores com os quais se pode 
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traçar um diálogo são Thomas e Znaniecki (2004), pois nesse sentido o valor é social e está na 

atividade de professor, não no sujeito.

Aqui é possível perceber que, cada sentido dado pela pessoa para a dignidade faz parte 

do vir a ser, pois se a pessoa considera dignidade como universal, tentará vivê-la dessa forma; 

se considera como particular, fará movimento semelhante. Desta maneira, ainda que a pessoa 

considere a dignidade como algo externo, vindo da lei ou da pressão social, essas questões são 

trazidas para o espaço vivencial na forma dos valores, que determinam aquilo que é desejável 

para o comportamento e orientam a ação. A partir dessa reflexão, pode-se pensar em mais um 

desenho (figura 12):

Figura 12: A dignidade como parte do processo de tornar-se quem se é

Os valores e os sentidos de dignidade possuem um diálogo continuo, o qual tem um 

papel fundamental na orientação do comportamento da pessoa. E esse comportamento, em 

consonância com ambos, constrói um agindo como se é que fornece ao sujeito uma percepção 

de si como digno. Essa percepção, por sua vez, alimenta essa forma de agir, criando também 

um movimento contínuo. 
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5.3 CONDICIONANTES AOS PROCESSOS VIVENCIAIS PESQUISADOS 

 

Os processos vivenciais das pessoas são situados. Ou seja, fazem parte de um contexto 

mais amplo. Esses elementos contextuais não são parte da vivência em si, mas podem afetá-la 

de diversas formas e com variável intensidade. Na pesquisa de campo, quatro condicionantes 

foram encontrados e discutidos: a IES, os alunos, os colegas e a possibilidade de ser quem se 

é. Os entrevistados mostraram que esses elementos tanto podem facilitar  a experiência de 

realização,  de  dignidade  e  de  ser  quem  se  é,  como  podem  dificultar  e  até  coibir  tais  

experiências. Portanto, nessa parte da discussão, cabe trazer alguns autores.

Quando Jacobson (2009) explica o encontro de dignidade, mostra que as interações 

humanas tanto podem promover como violar a dignidade, de acordo com as “condições” que 

influenciam esse encontro,  seja no sentido da promoção ou da violação. As condições de 

promoção apontadas mostram-se em sintonia com o conteúdo trazido pelos entrevistados, pois 

a  relação  de  solidariedade  “é  caracterizada  por  qualidades  como  reciprocidade,  rapport, 

empatia e confiança” (p. 5). É possível vislumbrar uma percepção semelhante nas descrições 

dos professores sobre as boas relações com os alunos.

Outra condição de promoção descrita pela autora é a da justiça, que pode ser percebida 

nas  entrevistas  em  relação  ao  aspecto  financeiro,  quando  os  professores  mencionam  a 

necessidade de receber um salário adequado da IES em que trabalham. E há ainda uma outra 

forma de solidariedade, que pode ser percebida quando os professores falam sobre os alunos 

que chegam ao ensino superior com uma formação deficitária, mas se esforçam para ter um 

bom resultado, o que estimula os professores a ajudá-los.

Quanto  aos  aspectos  de  violação,  Jacobson  (2009)  foca-se  em  questões  de 

desigualdade não percebidas pelos  professores entrevistados,  como preconceito e  racismo. 

Entretanto, cita a hostilidade como um elemento vinculado à violação e isto é apontado pelos 

professores como um condicionante negativo em relação aos alunos.

Margolis  (1997)  analisa  as  “condições  dignificantes”  (p.  232,  tradução  livre), 

relacionadas  às  práticas  realizadas  por  duas  organizações.  Na organização com condições 

dignificantes havia “autonomia, respeito pelas contribuições, e oportunidades para aprender e 

crescer” (p. 219, tradução livre), o que o autor considera como relacionado com “aspectos 

específicos da vida organizacional, como a estrutura das tarefas e a natureza da interação, mas 
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também aplicadas ao respeito geral acordado para a dignidade fundamental” (p. 219, tradução 

livre).

As condições citadas pelo autor fizeram parte abertamente das entrevistas, mas nem 

sempre vinculadas à IES, pois alguns entrevistados entendem que esses são aspectos da vida 

de professor, não da IES. A autonomia é vista como algo da carreira de professor, que não 

precisa cumprir jornada de oito horas por dia. E o  e respeito pelas contribuições pode vir dos 

alunos e da sociedade, não apenas de IES. Contudo, um dos gestores entrevistado mostrou 

seguir o pensar de Margolis (2009) em sua forma de gerir, pois tinha como princípio criar 

normas para sua IES que construíssem um espaço de trabalho digno.

Contudo, as condições não dignificantes da pesquisa de Margolis (1997) apontaram 

para uma organização que não fornecia informações para seus membros, ao invés de encorajar 

“destrói”  (p.  219,  tradução  livre)  as  pessoas,  abandonando-as  para  encontrarem sozinhas 

formas de desenvolverem suas habilidades, e um tratamento “duro” por parte dos gestores 

com os funcionários. Esses elementos não foram trazidos pelos entrevistados, ao contrário, 

poder buscar por conta própria as formas e caminhos para se desenvolver apareceu como algo 

bom, parte da liberdade de se pesquisar aquilo com o que se tem mais afinidade. Além disso,  

os relatos nas entrevistas não mostraram essa relação que o autor considera não dignificante e 

bruta, para melhorar performance e “construir caráter” (p. 223).

Cabe retomar a discussão de Brodie (2004) sobre a obrigação mútua de confiança e 

segurança no contexto de trabalho. A preocupação do autor com os sentimentos das pessoas 

alinha-se com as explicações das entrevistadas sobre os locais de trabalho “infernais”, pois o 

que  se  apontava  eram  situações  de  incômodo  e  desrespeito  que  não  chegaram  a  ser 

enquadradas como crimes pela lei, mas apontaram para essa agressão ao sentimento.

McMullen (2011) também orienta seu argumento para a obrigação do empregador de 

cuidar  para  que  o  ambiente  de  trabalho  não  seja  adoecido,  ressaltando  as  extremas 

consequências negativas possíveis de ocorrer se essa obrigação não é cumprida (bullying, 

assédio e doenças por excesso de stress). Aqui se pode perceber semelhança com a segurança 

supracitada, que trata de construir um espaço que não apenas obedece as leis, mas respeita e 

cuida  das  pessoas.  No  entanto,  esse  cuidado  não  impede  o  gerenciamento  ou  possíveis 

reprimendas a  um desempenho aquém do esperado, apenas propõe, assim como Margolis 

(1997), que é possível superar obstáculos e ter um bom resultado a partir de um ambiente de 

trabalho dignificante. 
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Ainda com esse olhar mais macro da questão da dignidade no trabalho, há ainda uma 

possibilidade de contribuição de Buchanan (2001) e de Greenspan (2002). Ao falar em um 

design de trabalho centrado nas pessoas, Buchanan (2001) considera que pode-se chegar a um 

trabalho  dignificante,  pois  os  valores  das  pessoas  serão  respeitados  e,  com  isso,  as 

necessidades e desejos humanos serão atendidos. E Greenspan (2002) explica que o downsing 

com dignidade é parte  de uma relação maior,  anterior,  de dignidade no trabalho,  na qual 

práticas corretas e dignas fazem parte de toda a relação. Com isso, pode-se pensar em uma 

IES com um design centrado nas pessoas, no qual os professores podem perseguir projetos de 

pesquisa que mais os estimulem, cujas políticas e práticas de gestão de pessoas os respeitam.

Aqui  pode-se  trazer  para  a  discussão  as  condições  relacionadas  à  dignidade  no 

trabalho de Sayer (2007), que também menciona a confiança na relação de trabalho. Para ele, 

se o trabalhador é considerado como sério, a organização confia e confere autonomia. Essa 

questão da autonomia como parte de reconhecer a capacidade da pessoa, e por esse motivo 

dar  mais  liberdade  se  afina  com  o  apontado  nas  entrevistas  dos  professores,  em  que  a 

autonomia e falta de controles sobre suas atividades cotidianas foi relatado como parte das 

condições favoráveis de trabalho. Contudo, o autor contrapõe autonomia à dependência de 

outras pessoas para trabalhar,  questão não trazida pelos entrevistados.  Para os professores 

pesquisados, o que se contrapõe à autonomia é o controle, a necessidade de seguir algo pré 

definido.

Dessa forma, a contribuição de Sayer (2007) está nessa proposta de que a confiança e 

o respeito, que não “instrumentalizam” a pessoa, mas reconhecem o aspecto instrumental de 

uma relação de trabalho, pois pagamentos e recompensas são relevantes, permite a criação de 

um espaço de trabalho digno. E ainda oferece  uma explicação similar ao sentido de dignidade 

como  distinção  e  merecimento  mencionada  pelos  professores,  pois  escreve: “respeitar  a 

dignidade das pessoas é tratá-las como responsáveis por seus atos, e responder positiva ou 

negativamente a elas de acordo com o que merecem.” (SAYER, 2007, p. 573, tradução livre, 

grifo meu)

Outra  questão  levantada  pelas  entrevistas  em relação aos  condicionantes  foram as 

estratégias dos professores para lidar com isso. Nesse ponto, a pesquisa de Hodson (1996) 

contribui com a discussão,  pois nela são tratadas estratégias de defesa e maximização da 

dignidade. No caso da maximização, ele explica um movimento sutil e específico das pessoas 

para  preservarem suas  identidades,  o  que  se  aproxima  do processo  de  personalização  da 
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atividade docente encontrado nas entrevistas. Contudo, o tipo de mecanismo encontrado por 

Hodson  (1996)  como  defesa,  a  alienação,  não  foi  encontrado  nos  pesquisados,  mas  a 

dinâmica,  de  buscar  uma  estratégia  para  lidar  com  uma  situação  indigna  foi  similar.  A 

diferença aparece na estratégia em si, não na presença do movimento. 

 A partir do exposto, a construção de um diálogo entre os autores mostra-se frutífera e 

possível,  com o  intuito  de  não  encapsular a  atividade  docente  realizadora  e  dignificante 

apenas como  um processo  vivencial, mas  um processo vivencial  situado em um contexto 

social e organizacional. E, em tais contextos, há abordagens teóricas que oferecem insights 

interessantes para a construção desse contexto organizacional facilitador de uma experiência 

de dignidade no trabalho, como mostrado ao tratar da estrutura do trabalho, do respeito ao 

sentimento das pessoas e da criação de designs de trabalho centrados nas pessoas.
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6. REFLEXÕES FINAIS 

Esta pesquisa permitiu  alcançar o objetivo final proposto,  de  compreender como a 

dignidade, enquanto processo de vir a ser o que se é, é vivenciada no ambiente de trabalho. 

Com o estudo, foi possível compreender uma profunda e embricada relação entre o processo 

de tornar-se quem se é e a vivência de dignidade. Para chegar a esse entendimento, a atividade 

de trabalho pesquisada foi a docência. 

Foi  possível  perceber  que o  processo de  tornar-se  atua  diretamente  na escolha  da 

profissão a ser seguida e na forma como é exercida. Isto porque o trabalho também é parte do 

processo de tornar-se. Por esse motivo o tipo de pessoa e a finalidade de vida participam da 

escolha da profissão. A profissão também constitui quem se é. Dessa forma, a maneira de 

exercer a atividade também faz parte do tornar-se, o que permite uma vivência de trabalho que 

é realizadora de si. Não é apenas uma atividade, é uma parte da vida da pessoa em que ela se 

encontra.

Ao se encontrar, o sujeito não apenas executa uma atividade, mas move-se em direção 

à sua finalidade de vida. Esse é um trabalho em que a pessoa pode fazer uma configuração 

própria, apossando-se dele, (é o “meu” trabalho), porque é parte do seu tornar-se.  E, nesse 

conjunto de experiências, a dignidade é vivenciada.

Portanto, há uma íntima relação entre os tipos de pessoas, as finalidades de vida, a 

escolha profissional e a vivência de dignidade nessa profissão. E o vir a ser também engloba 

os sentidos de dignidade que essa pessoa percebe, pois o vir a ser “torna-se” em um espaço 

social no qual sentidos são transmitidos por outras pessoas e interpretados pelo sujeito. Além 

disso, esses processos vivenciais ocorrem nas organizações de trabalho e na sociedade, o que 

cria questões externas à vivencia em si, mas que dela fazem parte, pois são interpretadas pelas 

pessoas. Assim, apesar da vivência ser interna ao sujeito, dialoga com as questões externas, o 

que fornece às organizações e à sociedade elementos de reflexão úteis.

No caso  desta  pesquisa em específico,  a  questão  da remuneração e  das  condições 

físicas mostrou-se como algo importante. Foi possível perceber que se o professor ganha mal, 

e está no ensino privado, podia tentar compensar a baixa remuneração aumentando sua carga 

horária  e  se  sobrecarregar,  o  que  o  poderia  levar  ao  adoecimento,  impediria  de  escrever 

artigos e de manter-se atualizado. Se está no ensino público, pode fazer greve ou perder o 
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estímulo pelo trabalho, o que poderia levar a atraso no cronograma, alimentar um estereótipo 

negativo  do  professor  como  displicente  e  ter  professores  que  fazem  apenas  o  mínimo 

necessário. Contudo, a pesquisa também encontrou a percepção de remuneração adequada, 

com a qual atrelava-se uma ideia de que a produção acadêmica podia ser maior e melhor, 

porque o professor tinha tempo e condições para investir seus esforços na pesquisa e criação 

de artigos;  e  vinculava-se a uma ideia  de reconhecimento,  pois  seria  indicativo de que o 

esforço de formação do professor lhe garantiu um bom salário.

Neste assunto cabe retomar a questão do respeito e da valorização. Em uma sociedade 

na qual paga-se por aquilo que mantém a vida de uma pessoa, como a alimentação, a questão 

da remuneração é importante, pois se a pessoa não é capaz de sobreviver, não pode tornar-se. 

Ainda que se possa considerar que o processo vivencial de tornar-se quem se é vá além da 

sobrevivência, ela precisa ser considerada. Por esse motivo cabe retornar à questão do respeito 

para falar em remuneração, pois trata-se uma parte ligada às necessidades humanas básicas. 

Ao mesmo tempo, para os professores, relaciona-se ao respeito por seu trabalho e ao valor 

atribuído a essa atividade. Portanto,  o que se pode sugerir  às IES particulares é o uso de 

planos de carreira  para os professores  que levem em conta a  possibilidade de progressão 

salarial.  Talvez aqui sejam necessários novos estudos em gestão de cargos e salários,  que 

permitam construir uma proposta que concilie o respeito e valorização dos professores com as 

demandas e necessidades das IES.

As condições físicas, dos recursos para a realização de uma boa atividade docente vão 

desde a sala de aula,  com iluminação e ventilação adequadas, disponibilidade de recursos 

audiovisuais e tamanho compatível com o número da alunos, até os espaços para descanso e 

realização de atividades de pesquisa dos professores. A pesquisa permitiu identificar que o 

fato de se ter professores horistas no ensino privado pode ser o motivo da falta de espaços de 

descanso e para que façam pesquisa, pois não se vislumbra a presença desse professor fora da 

sala  de  aula,  porque  seu  vínculo  é  apenas  para  aquelas  horas.  Além  disso,  uma 

“mercantilização” do ensino superior é também uma possível explicação: quanto mais alunos 

na sala, maior a entrada de pagamentos; quanto mais barata a manutenção da infraestrutura, 

menor o custo; e quanto mais se joga no professor o ônus por sua formação e pontuação nas 

instituições de pesquisa, maior a relação custo-benefício para a Instituição de Ensino, pois 

esta, neste caso, apenas paga as horas-aula, mas ganha pontos no MEC com a titulação e 

produção do professor. 
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Esse condicionante levanta também a problemática do respeito às questões básicas. Se 

o professor não tem onde ficar fora da sala de aula, a única forma de tornar-se como professor 

naquela instituição é dentro de sala aula, o que restringe as possibilidades realização de si em 

outras  atividades.  Ou  seja,  a  parte  que  deixa  de  ganhar  é  a  IES,  pois  o  professor  pode 

simplesmente  sair,  conforme  mostrado  na  pesquisa.  Portanto,  o  que  se  pode  sugerir  é  a 

realização de pesquisas sobre o vínculo dos professores com as IES e de que forma isso se 

relaciona  com  seu  desempenho.  E  com  tais  pesquisas,  pensar  em  uma  configuração  de 

trabalho que atenda ao complexo processo de vir a ser sem abrir mão de atender também às 

questões básicas. 

Na pesquisa isso chegou a ser observado em uma IES, mas um exemplo positivo não 

serve de modelo. Ao invés disso, pode ser considerado um estímulo para mais pesquisas sobre 

possíveis  novas  configurações  para  o  trabalho  docente.  Portanto,  essa  discussão  sobre  as 

condições  físicas  nas  IES  privadas  aponta  para  uma  questão  de  gestão,  que  pode  ser 

aprimorada a partir de uma outra forma de fazer essa relação de trabalho. A atividade docente 

possui  peculiaridades,  mas  isso  não  implica  na  impossibilidade  de  gestão.  Apenas  impõe 

desafios diferentes e a impossibilidade de usar as mesmas ferramentas de outras carreiras.

No  caso  das  Instituições  Públicas,  a  problemática  da  remuneração  tem  outros 

elementos, voltados para a configuração das políticas públicas do país. Aqui não bastariam 

estudos que mostrassem os  possíveis  ganhos com uma nova abordagem para a  gestão da 

carreira  docente.  Seria  necessário  uma mudança  profunda nas  políticas  de  educação e  de 

remuneração dos servidores públicos, o que foge ao escopo da discussão desse trabalho.

Outro condicionante tratado na pesquisa foram os alunos. Aqui, quando as condições 

eram favoráveis, estabelecia-se a relação Eu-Tu e o processo de tornar-se ocorria com fluidez. 

O professor podia ser autêntico e realizar-se como é. Contudo, nos casos desfavoráveis, o 

problema começava com a falta de respeito, condição trazida como fundamental, e seguia em 

uma direção de oposição à realização de si. Para trazer esse respeito de volta à relação ou para 

conseguir conviver com essa situação, esses professores se viam obrigados à lançar mão de 

comportamentos disciplinadores ou distanciadores. Numa relação assim não há reciprocidade, 

o que gerava a sensação de frustração.

Essas  questões  foram  considerados  pelos  professores  como  consequência  de  um 

contexto social mais amplo, no qual essa postura desrespeitosa seria fruto de uma falta de 

orientação parental. Tomando essa leitura como adequada, poderia-se pensar em atividades 
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extra classe voltadas para essa parcela da vida do aluno que, apesar de “extra muros”, afeta 

suas relações “intra muros”. Ou seja, criar situações para o desenvolvimento do aluno nas 

suas relações com os outros. De forma mais imediata, isso pode melhorar suas relações com 

professores,  funcionários  e  outros  alunos.  Conforme  consiga  repensar  sua  postura  e 

amadurecer, pode contribuir com seu processo de tornar-se, pois poderá participar de relações 

Eu-Tu e compreender os elementos envolvidos nessa troca.

Os colegas de trabalho apareceram como um terceiro condicionante. Mais uma vez, 

uma questão de gestão se apresenta. A contribuição de grupos e equipes no trabalho não é 

assunto novo, mas, pelo que foi trazido na pesquisa, havia professores que trabalhavam sem 

qualquer vínculo com outros. Ao invés de serem parceiros e colaboradores entre si, as pessoas 

sequer se conheciam, pois cada um cumpria sua horas e ia embora.  Com isso, não havia 

interação alguma, o que inviabiliza não só a relação Eu-Tu, mas qualquer chance de trabalho 

em  grupo.  Novamente,  pensar  uma  outra  abordagem  para  a  carreira  docente  poder  ser 

frutífera, engajando-os em uma outra forma de trabalhar, como parte de uma equipe, com 

objetivos  comuns,  estímulo  ao diálogo e  a  possibilidade  de  troca  de  saberes.  Ampliar  as 

possibilidades de relação Eu-Tu para os colegas.

A relação  com  os  colegas  trouxe  também o  poder.  Aqui,  a  questão  das  relações 

assimétricas foi mostrada como geradora de medo e desconforto, podendo-se entender essa 

vivência como a de Isso na relação Eu-Isso. Ou seja, a pessoa se percebe desrespeitada como 

pessoa, pois o outro usa sua posição de poder para se favorecer e assediar. Dessa forma, o 

colega tanto pode ser um facilitador do processo de vivenciar o trabalho realizador de si e a 

dignidade como pode ser parte da composição de um contexto de trabalho impeditivo para 

esses trabalhos. Aqui o que se sugere é a transparência nos processos de gestão, o uso de 

processos  seletivos  criteriosos  para  a  ocupação  de  posições  de  poder,  e  a  criação  de 

mecanismos de denúncia, investigação e erradicação de comportamentos abusivos.

Outro ponto sobre os colegas surgido na pesquisa foi o incômodo com aqueles que 

fazem jus ao estereótipo de professor que não quer trabalhar. Essa é uma questão de estima, 

pois a atividade docente como realizadora de si tem uma conexão com quem o sujeito é. Se 

essa atividade passa a ser vista negativamente pelo contexto social circundante, o sujeito sente 

essa visão negativa em si mesmo. Assim como a pessoa sente-se nobre porque ser professor é 

nobre, sente-se desmerecida se professores são vistos como preguiçosos. Aqui há a questão do 
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mérito e um ponto de gestão: trazer a gestão do desempenho para a carreira docente. Ou seja, 

tratar de forma meritocrática.

Portanto,  em  relação  a  esses  três  condicionantes,  a  questão  da  gestão  no  ensino 

mostra-se relevante. Essa complexa relação do trabalho com o tornar-se não pode ser tomada 

de forma simplista, contudo é possível sugerir alguns pontos para começar. Uma primeira 

sugestão para as organizações seria a construção de um espaço de trabalho com regras claras e 

justas, dentro de uma visão de gestão atual, que enxergasse e tratasse os professores como 

parceiros/colaboradores, mas com autonomia e liberdade para que possam ser quem são. Com 

isso, o respeito seria estabelecido, mas em um sentido que extrapola o cumprir da lei. Seria 

um espaço que tem regras e metas a cumprir, mas de uma forma que conciliasse os interesses 

da organização com os da pessoa sem manipulação. Com isso, a pessoa poderia concretizar 

sua finalidade de vida e essa concretização seria benéfica para a organização. Ou seja, ambas 

as partes se beneficiariam e se respeitariam.

Cabe ressaltar que as estratégias de gestão de uma organização podem se afinar bem 

com algumas pessoas e não com outras, devido às diferentes finalidades de vida. Portanto, o 

que  se  propõe  é  uma  relação  de  respeito  mútuo  e  de  transparência.  Se  a  estratégia  da 

organização prima pela competitividade, pessoas de tipo competitivo, com finalidade de vida 

de superação e/ou transformação, possivelmente se afinarão com essa estratégia. Pessoas de 

tipo afetuoso ou emotivo com  finalidade de vida de utilidade talvez se afinem menos, o que 

não quer dizer necessariamente que a gestão é ruim ou que essa pessoa não é competente. 

Apenas mostra falta de sintonia entre o modo de ser e aquilo que a pessoa busca para sua vida 

com o modo de ser e aquilo que a organização busca. 

Nesse aspecto, uma revisão dos processos de seleção mostra-se útil, mas não apenas 

para a entrada de uma pessoa nova. Aqui, os programas de desenvolvimento também podem 

ganhar,  pois  a  forma  de  pensar  a  trajetória  profissional  ganha  mais  elementos  a  serem 

considerados. Programas de coaching e mentoring capazes de trazer esse olhar mais completo 

da  relação  da  pessoa  com seu  trabalho  seriam  promissores  para  esse  encontro  de  si  no 

trabalho.

Quanto à sociedade, a ligação desses processos vivenciais traz uma outra reflexão para 

o ensino, pois a escolha profissional se mostra como uma escolha de vida que vai além do 

sustento financeiro. Portanto, um trabalho com jovens ingressos nas universidades, no intuito 

de explicitar os tipos pessoais e as finalidades de vida, vislumbrando as conexões possíveis 
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com a carreira escolhida pode fornecer a esse aluno outra forma de se relacionar com o curso. 

Isto porque a conexão da carreira com quem se é e com o que busca em sua vida mostra a 

possibilidade  de  realização  por  ele escolhida.  Com  isso,  as  questões  de  falta  de 

comprometimento e de interesse podem ser melhor conduzidas, pois se a pessoa percebe a 

relação, passa a fazer parte dela e se engaja.

Nesse caso, em que não há sintonia entre o tipo de pessoa, finalidade de vida e a 

carreira, algum dos elementos desse conjunto precisa ser revisto. Isso tanto pode incluir a 

mudança de curso como, nos casos de ausência de percepção de uma finalidade de vida, a 

indicação  para que essa pessoa busque tratamento especializado, pois não ter objetivo algum 

na vida é sinal de adoecimento. Além disso, pode-se promover oficinas e outras atividades 

que estimulem a a auto-reflexão, para que esse aluno se conheça mais. Aqui entra a questão da 

responsabilidade das instituições de Ensino para com a sociedade, porque o papel não é só 

fornecer conhecimento, é contribuir com a sociedade cuidando dos alunos como pessoas, não 

instrumentalizá-los  como  pagadores  de  mensalidade  ou  números  indicadores  sobre  a 

instituição. 

O processo de tornar-se quem se é e a vivência da dignidade relacionam-se com o 

trabalho, mas não se restringem a um trabalho ou ao trabalho. Desta forma, além das políticas 

e práticas de gestão que podem se beneficiar dessa compreensão, há contribuições para a 

educação, no sentido de entender que o ensino não é apenas provedor de conteúdo e titulação. 

É parte ativa de um processo formador de profissionais que tanto podem ir ao encontro de si e 

da realização,  como podem ir  contra  quem são.  No caso de facilitar  o  encontro,  pode-se 

promover um espaço social mais saudável e produtivo, caracterizando encontros de dignidade. 

Na indiferença a essas questões, o que ganha espaço são mecanismos de alienação, de coping 

e até de oposição hostil, para aqueles que não conseguiram chegar ao encontro por si mesmos 

Aqui  cabe  também a  reflexão  para  outras  pesquisas.  Explorar  mais  esse  processo 

dinâmico  entre  os  tipos  de  pessoas,  finalidades  de  vida  e  vivência  da  dignidade.  Nessa 

pesquisa  explorou-se  o  espaço  de  vida  do  trabalho  de  professor,  mas  o  processo  não  se 

mostrou restrito a esse espaço. Como será a dinâmica em outros trabalhos? Na família? Na 

formação de grupos sociais? Na atividade voluntária? Na escola? Na vida em outro país? 

Entre outras possibilidades de aprofundar e ampliar a compreensão dessa dinâmica.  Além 

disso, ao explorar outros espaços, podem emergir outros tipos de pessoas, outras finalidades 

de vida e outros sentidos de dignidade.
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O conteúdo trazido pelas pessoas mostrou que os entrevistados utilizam o trabalho 

como caminho para alcançarem a realização pessoal. Aqui se pode pensar mais contribuições 

de  pesquisa,  em gestão,  no  sentido  de  fornecer  reflexões  que  facilitem a  compreensão  e 

promoção dessa experiência de trabalho realizadora, e de caráter social,  pois num sentido 

mais  amplo,  o  trabalho  possui  papel  importante  na  construção  de  uma  sociedade  mais 

produtiva e equilibrada. Tanto econômica como socialmente. 

Uma outra possibilidade de pesquisas posteriores é interdisciplinar, fora do contexto 

de trabalho. Pode-se buscar compreender a relação entre o processo de vir a ser e a vivência 

da dignidade com outras escolhas de vida, como o voluntariado, o casamento, constituição de 

família. Assim, trata-se de um leque de possibilidades que não se restringe à Administração, 

mas  utilizará  a  relação  vivencial  aqui  discutida  para  analisar  questões  sociológicas  e 

psicológicas.

Outro ponto de contribuição desta pesquisa é que, ao compreender o aspecto singular, 

experiencial da dignidade, o conceito ganhou um contorno de três facetas interdependentes: a 

universal, a particular e a singular. Para que a vivência seja possível, não se pode ferir nenhum 

dos três. Portanto, percebeu-se que há uma relação entre os sentidos de dignidade,  a qual 

poderia ser mais explorada futuramente. Com isso, pode-se sugerir pesquisas em temas como 

diversidade,  interculturalidade,  educação,  entre  outros,  associando-os  aos  sentidos  de 

dignidade.

Há ainda a relação entre valores, o processo de tornar-se e a percepção de dignidade 

emergida  das  entrevistas.  Aqui  pode-se  pensar  em  futuros  estudos  que  aprofundem  a 

compreensão dessa relação, e esclareçam o papel desses valores no processo de tornar-se e de 

vivenciar a dignidade.

Ao fazer sugestões de temas para futuras pesquisas, vale lembrar que a metodologia 

aqui  utilizada  mostrou-se  apropriada  porque  trata-se  de  uma  relação  não  tratada 

anteriormente,  focada  no  aspecto  singular  mas  intersubjetivo.  Por  esse  motivo,  a 

fenomenologia compreensiva permitiu a construção de um método para essa pesquisa que 

viabilizou uma análise emergente das entrevistas,  a partir  da qual se pôde compreender a 

relação dinâmica entre o tornar-se quem se é, vivenciar a docência e vivenciar a dignidade. 

Por essa razão, essa abordagem pode ser frutífera em pesquisas similares.

Contudo, trata-se de uma abordagem bastante complexa, o que demanda não apenas 

leitura, para a compreensão de seus pressupostos, mas também tempo. É preciso ir e voltar 
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nos dados diversas vezes, com atenção redobrada do pesquisador em relação a si mesmo, 

porque a leitura é da vivência do outro naquilo que ele traz. A interpretação precisa trazer o 

sujeito, não o pesquisador.

Além disso, é preciso ter cuidado com a emergência de conteúdos sensíveis. Nessa 

pesquisa, por exemplo, apareceu uma situação de sofrimento, com a qual se lidou de forma 

sensível, pois é parte da responsabilidade do pesquisador cuidar para que seu trabalho não 

cause  desconforto  ao outro.  Por  isso,  qualquer  pesquisador  que se  proponha a  lidar  com 

conteúdos complexos da experiência humana precisa atentar para o fato de que sofrimentos ou 

outras questões poderão surgir. Portanto, precisa se preparar para estar com o outro, ou seja, 

realmente estar presente naquela relação, aberto e atento ao outro.

A pesquisa fenomenológica implica em deixar-se levar pelo fenômeno, não impondo 

estruturas rígidas e categorias prévias. Nessa pesquisa, esse deixar-se levar trouxe a riqueza de 

mais entrevistas, mas gerou o desconforto de não poder fazer anotações e não poder refletir 

sobre cada uma antes de realizar a próxima. Isto porque a pesquisa ganhou um movimento 

próprio, ao qual a pesquisadora não podia se opôr, pois foi dessa forma que a manifestação 

espontânea ocorreu. Contudo, elementos podem ter sido perdidos nessa dinâmica. Além disso, 

não era possível refletir sobre a forma de realizar a entrevista em si e o cansaço de realizá-las 

na sequencia pode ter prejudicado a atenção em algumas.

A realização  das  entrevistas  fora  do  estado  de  origem  da  pesquisadora  foi  outro 

aspecto por um lado importante, por outro limitador. A importância estava em sair do familiar, 

que  ajudou  a  perceber  melhor  o  outro  sem se  confundir  com ele,  pois  sendo  professora 

também, havia o risco dessa interferência durante a análise e interpretação das entrevistas. 

Contudo, caso fosse necessário retornar a algum sujeito, isso seria muito difícil.

Com  isso,  considera-se  que  esta  pesquisa  contribui  com  os  diversos  espaços 

organizacionais por fornecer uma reflexão que mostra a possibilidade de conciliar o trabalho 

com o processo de vir a ser, e, nessa forma de vivenciar o trabalho, experiencia-se também a 

dignidade. Quando esses encontros são possíveis, a pessoa se realiza em suas atividades, o 

que traz benefícios para ambas as partes, pessoa e organização. Por esse motivo, também se 

percebe uma reflexão importante para as IES: a formação profissional é parte do tornar-se, o 

que demanda atenção com as formas de ser e finalidades de vida dos alunos. E também mais 

cuidado  com  os  professores,  pois  além  de  serem  profissionais  tornando-se,  são  os 

profissionais que facilitam o tornar-se de outras pessoas.
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Por esse motivo, a autora do trabalho, que é professora, passou a identificar não só os 

elementos que procura para tornar-se em uma IES, mas também a importância de realizar essa 

busca em sintonia com o papel de facilitar o mesmo processo no outro. Porque o tornar-se do 

professor, em suas atividades de sala de aula e orientação, é com o aluno. E o aluno, nessas 

atividades, também está em pleno vir a ser. É um encontro Eu-Tu e um encontro de dignidade. 

E esse encontro pode contribuir para que o aluno siga se encontrando.
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APENDICE A

Para investigar a dignidade no âmbito do trabalho, foram utilizadas 3 bases de dados: 

EBSCO  host,  Proquest e Periódicos CAPES. Como termos de busca no título,  utilizou-se 

“Dignity  at  work”,  “dignidade  no  trabalho”,  “worker  dignity”  e  “Dignity  at  workplace”, 

adotando como critérios complementares a busca apenas por textos acadêmicos com conteúdo 

integral disponível. Esta busca gerou os seguintes resultados:

termos EBSCO host Proquest Periódicos CAPES

“Dignity at work” resultados  32 6 2

período  1978 a 2011 2001 a 2007 2001 a 2004

resenhas de livros7 8 4 -

resultados espúrios8 10 - -

“dignidade no trabalho” resultados ZERO ZERO 1

período - - 2009

resenhas de livros - - -

resultados espúrio - - -

“worker dignity” resultados 7 3 ZERO

período 2003 a 2010 2001 a 2010 -

resenhas de livros 1 -

resultados espúrios - -

“dignidade do trabalhador” ZERO ZERO ZERO

“dignity at workplace” resultados 17 ZERO ZERO

período 1979 a 2011 - -

resenhas de livros 5 - -

resultados espúrios 5 - -

Desta  forma,  após  exclusão  dos  artigos  repetidos,  obteve-se  a  seguinte  lista, 

organizada na sequencia dos anos de publicação:

7 Material não utilizado
8 Material não utilizado
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Autor (ano) Título Principal discussão

Agassi, Judith Buber (1986)
Dignity in the Workplace 
Can Work Be Dealienated?

O artigo aborda como se poderia atender as necessidades psicológicas básicas dos 
trabalhadores de nível não gerencial, evitando possíveis danos psicológicos, através de uma 
mudança na imagem de tal trabalhador, e da implementação de estruturas democráticas no 
ambiente de trabalho. Ilustra seu argumento a partir do que chama de “trabalho alienador” (p. 
271), que considera perigoso não apenas para a saúde física e mental do trabalhador, mas 
para a sociedade em geral, a qual passa a ter em tais trabalhadores pessoas alijadas do 
processo democrático. Para defender a viabilidade da mudança, critica as ideias do 
determinismo tecnológico e neo-marxismo, e demonstra o novo corpo teórico que dá conta 
de uma organização do trabalho democrática.

Auerbach, Jim (1988)
Organized Labor: Toward A 
New Dignity in the 
Workplace.

O artigo discute a importância das pessoas buscarem cada vez mais educação, conhecimento 
e desenvolvimento de habilidades, se almeja atuar no mercado de trabalho (ser 
economicamente ativo) e ter uma vida plenamente satisfatória, pois considera a atividade 
laboral uma parte importante da vida. Isto se pauta na competitividade do mercado mundial, 
que se caracteriza por altas exigências em termos de produtividade. E esta necessidade das 
organizações serem mundialmente competitivas,é uma oportunidade para que todos os 
trabalhadores sejam tratados com  dignidade no espaço de trabalho. Tal posição é explicada a 
partir da ideia de que o trabalho organizado contribui para o desenvolvimento do país, e, 
tratando a discussão de um país democrático, o desenvolvimento é, também, da democracia. 
Assim, o autor utiliza as mudanças no ambiente de trabalho para defender sua visão, citando 
como exemplo os sindicatos, cuja função é de melhorar a vida dos trabalhadores que 
representam, com melhores condições de trabalho e a garantia de respeito à sua dignidade.
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Hodson, Randy (1996)

Dignity In The Workplace 
Under Participative 
Management: Alienation 
And Freedom Revisited.

O artigo discute as experiências positivas e significativas, no ambiente de trabalho, a partir 
de um modelo que combina outros dois: O baseado em tecnologia de Blauner (1964), e o 
baseado no controle do trabalho de Edward (1979). O primeiro mostra defasagem temporal, 
que não comporta as mudanças tecnológicas da atualidade, e adota uma visão passiva do 
sujeito, por isso sendo utilizado o segundo modelo para a construção feita pelo autor, na qual 
identifica cinco tipos chave de espaço de trabalho organizacional: organização braçal, linha 
de montagem com controle direto da supervisão, controle burocrático e organizações de 
trabalho participativas. Esta pesquisa trata, principalmente, da alienação e da liberdade como 
estratégias, respectivamente, de defesa e maximização da dignidade. Seu modelo tenta 
mostrar que a tecnologia e a lógica do controle, em diferentes espaços de trabalho e 
organizações, criam uma configuração específica, a qual tem mais ou menos abertura para 
que os trabalhadores utilizem suas “respostas estratégicas em seus esforços para obter 
dignidade e auto-realização” (p. 719, tradução livre). Tais estratégias autônomas são sutis e 
situacionalmente específicas. Tais estratégias são, em sua concepção, uma forma de proteger  
e promover a dignidade, de acordo com as demandas do ambiente de trabalho, de forma a 
evitar abusos e ter “espaço pessoal para sua identidade individual”. (p. 722, tradução livre).

Macher, Ken (2000)

TOOLS  @  WORK: 
productive  conversations:  
for  the  dignity  and 
effectiveness of  management  
teams

O foco da discussão está na comunicação das equipes gerenciais. Busca mostrar o quanto 
uma conversação produtiva, não desviada por questões pessoais fora do escopo da temática 
de trabalho, como nos casos de questões complexas que envolvem opiniões e emoções fortes, 
pode ser produtiva. Apresenta 7 princípios para alcançar tal comunicação: mudar a ideia de 
“ganhar”, tornar questões relevantes discutíveis, explicar o raciocínio por trás das 
conclusões, equilibrar questionamento e defesa, evitar analisar pessoas e seus motivos, e 
sintetizar perspectivas discordantes. 

Campos, Herculano Ricardo 
and Alverga, Alex Reinecke 
de. (2001)

Trabalho infantil e ideologia: 
contribuição ao estudo da 
crença indiscriminada na 
dignidade do trabalho

Esta reflexão aponta para a crença partilhada pelas famílias, pelas crianças e pelos 
empregadores, de que o trabalho infantil é benéfico para as crianças. Mesmo os agentes de 
combate a tal trabalho também partilham  tal crença. Os autores denominam tal crença como 
“ideologia do trabalho como educador” (p. 227), a qual consideram como responsável pela 
forma como as políticas públicas voltadas para a criança, e pela mentalidade da população, 
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que leva à inserção precoce no mercado de trabalho, a despeito da legislação proibitiva..

Ball, C. (2003) Bullying and Dignity at work

Artigo de jornal, mostra a descrição do autor para o projeto de parceria entre empregados e a 
instituição Amicus/ MSF para a criação e implementação de um projeto de prevenção do 
bullying nas organizações através do “avanço no conceito de dignidade nas organizações” (p. 
250), por isso chamado de “projeto de parceria da dignidade no trabalho” (p. 250).

Hodson, Randy; Roscigno, 
Vincent J. (2004)

Organizational success and 
Worker dignity: 
complementary or 
contradictory?

Esta pesquisa busca demonstrar a relação entre o sucesso da organização  e a proteção do 
bem estar dos trabalhadores. Para tal, utiliza um conjunto de 204 etnografias. As práticas são 
discutidas nos níveis organizacional e de cargo, tendo-se a constatação de práticas positivas e 
negativas em ambos os níveis. A partir dos dados analisados, chega-se à conclusão de que há 
uma complementaridade entre os objetivos de sucesso organizacional e a dignidade do 
trabalhador. Isto não quer dizer que não há desacordos, mas que práticas positivas, que 
respeitam a dignidade do trabalhador, que evitam abusos e permitam o desenvolvimento, 
geram, também, resultados positivos para a organização.

Heloani, Roberto. (2004)
Assédio moral: um ensaio 
sobre a expropriação da 
dignidade no trabalho

O artigo aborda a dignidade a partir do aspecto negativo, ou seja, da ausência. Considera o 
assédio moral, ou a humilhação no trabalho, como algo que alija o trabalhador de sua 
dignidade. Então, discute o conceito de assédio moral e sua manifestação na atualidade, e 
propõe “um efetivo processo de humanização do trabalho” (p.7) como forma de reverter tal 
situação doentia.

Rothschild, Joyce. (2004)
Managers' conduct and 
Workers' Dignity: Making 
the Sociological Link

Reflexão feita para um Simpósio sobre a relação entre o contexto organizacional e as ideias 
de Randy Hodson em “Dignity at work”, sugere o uso de etnografias nos locais pesquisados 
para o livro, como forma de ampliar a discussão e identificar mais questões relativas ao 
assunto, possivelmente perdidas na forma de coleta usada no livro.

Rubin, Beth A. (2004) An Understructured 
Conception of Dignity at 

Reflexão crítica, feita para um Simpósio, sobre o livro de Randy Hodson, “Dignity at work”, 
adota uma postura sociológica, afirmando que há um “viés” (p. 8), pois deixa de abordar com 
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Work
profundidade, chama de “subteorizados” e “subanalisado” (p. 8), que o comportamento das 
pessoas nas organizações também é influenciado por estruturas econômicas, organizacionais 
e temporais.

Brodie, Douglas (2004)

Protecting Dignity in the 
Workplace: The Vitality of 
Mutual Trust and 
Confidence.

Este estudo utiliza dois casos como exemplos para discutir a questão dos julgamentos de 
casos de adesão à proteção à dignidade no ambiente de trabalho como forma de assegurar a 
confiança mútua entre empregados e empregadores na grã-Bretanha. Explica que as decisões 
tomadas extrapolaram as obrigações dos empregadores, baseando em suas capacidades mais 
que simplesmente no contrato de trabalho.

Padavic, Irene (2004)
Gender and the Construction 
of Workplace Dignity.

Meta análise, feita para um Simpósio, sobre o livro de Randy Hodson, analisando as questões 
de gênero e solidariedade, consideradas como “perdidas” discussão do livro, mas debatidas à 
luz das ideias ali propostas.

Cleaveland, Carol. A (2005)

Desperate means to dignity: 
Work refusal amongst 
Philadelphia welfare 
recipients.

O artigo é um estudo etnográfico que discute a recusa de mulheres por trabalhos “servis” 
(p.35), optando por outra forma de sustento ou para o retorno à assistência social. Esta recusa 
é a forma com o tais mulheres expressam seu ressentimento por serem relegadas a trabalhos 
de baixo rendimento e pouco reconhecimento.

Berg, Peter; Frost, Ann C. 
(2005)

Dignity at Work for Low 
Wage, Low Skill Service 
Workers

Este estudo investiga a percepção de dignidade no trabalho, utilizando variáveis 
organizacionais e representação sindical como fatores de potencial influência na percepção 
dos trabalhadores em relação ao tratamento justo dado pelo empregador, trabalho 
intrinsecamente satisfatório e segurança econômica. Para isso, usa uma survey por telefone 
com trabalhadores de baixa remuneração e poucas habilidades. Contudo, exceto pela 
associação com maiores salários, ou seja, em relação à segurança econômica, ambos os 
fatores estudados não mostraram ser considerados pelos trabalhadores como tendo efeito 
significativo sobre a dignidade no trabalho. Ao invés disso, maior salário, níveis adequados 
de recursos e de pessoal, e possibilidade de treinamento mostraram-se como os elementos 
mais fortemente associados com  a dignidade no trabalho.
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Chiappetta-Swanson, 
Catherine. (2005)

Dignity  and  Dirty  Work:  
Nurses’  Experiences  in  
Managing  Genetic  
Termination  for  Fetal  
Anomaly.

esta é uma pesquisa qualitativa, com enfermeiras que realizam o procedimento de terminação 
genética em mulheres que precisam interromper suas gestações devido à má formação no 
feto. Utiliza o conceito sociológico de “trabalho sujo”  (p. 93), por ser esta uma atividade 
considerada indesejável e desagradável, mas as enfermeiras pesquisadas demonstraram ter 
encontrado estratégias para contornar esse aspecto de seu trabalho, considerando-o 
gratificante e recompensador, permitindo-lhes encontrar dignidade e satisfação em tal 
atividade, mesmo sem o devido apoio institucional e enfrentando várias dificuldades e 
frustrações.

Stacey, C.L. (2005)

Finding  dignity  in  dirty  
work:  the  constraints  and 
rewards  of  low-wage  home 
care labour. 

O artigo se propõe a investigar a situação dos trabalhadores de home care através de uma 
pesquisa qualitativa, com o uso de entrevistas. O objetivo é esclarecer como tais 
trabalhadores negociam sua situação de trabalho no dia a dia e como conferem significado a 
tal trabalho, considerado como um “trabalho sujo” (p. 831). Como resultado, o pesquisador 
encontrou que os trabalhadores identificam restrições que comprometem sua capacidade de 
trabalhar bem e de ter a experiência de que sua atividade é importante. O estudo apontou 
uma relação conflituosa e contraditória de tais pessoas com seu trabalho, pois mesmo com 
tais dificuldades, também relataram sentirem-se recompensados de várias formas. Com isso, 
sugere que é a partir de tais recompensas que esses trabalhadores traçam sua dignidade, 
especialmente aqueles que, anteriormente, executaram alguma atividade alienante.

Lawless,  J.  ;  Moss,  C. 
(2007)

Exploring  the  value  of  
dignity  in  the  work-life  of  
nurses.

A partir da obra de Hodson (2001), as autoras fazem uma reflexão sobre dignidade no 
trabalho especificamente para o caso de profissionais de enfermagem. Busca mostrar como o 
valor de dignidade do enfermeiro aparece na vida de trabalho de tais pessoas, ou seja, como 
valorizar a dignidade do trabalhador no ambiente de trabalho afeta seu bem estar? As autoras 
consideram que o quadro teórico desenvolvido por Hodson (2001) fornece uma nova 
perspectiva sobre a dignidade no ambiente de trabalho e permite uma visão diferente sobre 
assuntos anteriormente tratados na literatura de enfermagem. 

Nolan, P. (2007) Practise  what  you  preach:  
helping  service  users  find  

O artigo discute a exclusão de pessoas portadoras de doenças mentais no mercado de 
trabalho, apontando a importância do trabalho para a melhoria da vida de tais pessoas e a 
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dignity through work.
possibilidade de sua inclusão ou retorno (no caso de pessoas que manifestaram a doença após 
começarem a trabalhar, mas perderam sua ocupação) através do projeto “Landmark” (p. 17). 

Dufur, Mikaela J.; Feinberg, 
Seth L. (2007)

Artificially restricted labor 
Markets and Worker Dignity 
in Professional Football

este artigo discute o efeito das restrições do mercado de trabalho, em relação à dignidade dos 
trabalhadores, nos processos de recrutamento e seleção, em mercados nos quais a posição do 
trabalhador é cerceada pelas práticas da indústria. Nele é feito um estudo de caso com 
trabalhadores que tentam atuar na National Football League, o qual demonstra que, mesmo 
com capacidades de elite, os trabalhadores são submetidos por seus empregadores a situações 
dolorosas e desumanas, que ameaçam sua dignidade. Isto ocorre porque é uma indústria que 
possui restrições artificiais ao “poder de mercado” (p. 505) do trabalhador, o que abre espaço 
para tais situações.

Sayer, Andrew. (2007)
Dignity at Work: Broadening 
the Agenda

a proposta deste artigo é ampliar o escopo da discussão sobre dignidade no trabalho. 
Considera que ela deve extrapolar a problemática do bullying e do assédio e ir até o conjunto 
mais amplo de circunstâncias que contribuem para minar a dignidade dos empregados. É esse 
conjunto que deve ser pesquisado a fundo e levado em consideração nos estudos críticos 
sobre gerenciamento. Trata inicialmente da relação entre dignidade e: autonomia, 
dependência, seriedade e confiança. Depois trata da questão das desigualdades e a forma 
como tipos específicos de trabalho atuam na manutenção (inclusive dificultando) da 
dignidade. Conclui que a dignidade no trabalho pode ser respeitada se a as condições 
capitalistas de instrumentalidade e desigualdades derem lugar a um contexto de respeito e de 
ganhos, como usar suas capacidades e ter reconhecimento, para o indivíduo.

Yamada, David C.(2007) Dignity, "Rankism," and 
Hierarchy in the 
Workplace: Creating a 
"Dignitarian" Agenda for 
American Employment 
Law.

O artigo é um ensaio, baseado na obra de Fuller (2006), que discute as políticas de a partir 
das leis e políticas trabalhistas americanas. Discute as implicações de hierarquia e separações 
por posto, relações de emprego e dignidade no local de trabalho, mostrando que uma pessoa 
não deveria ter que sacrificar sua dignidade para ganhar a vida.
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Ayers,  David  F.;  Miller-
Dyce,  Cherrel;  Carlone, 
David. (2008)

Security,  Dignity,  Caring  
Relationships,  and 
Meaningful Work.

A partir de um referencial de teoria crítica, com Habermas e Horkheimer, o autor discute as 
expectativas dos participantes de um programa de treinamento para emprego. Descobre, ao 
entrevistar 17 pessoas, que entraram no programa em busca de segurança, dignidade, 
trabalho significativo e relações humanizadas. Com isso, aponta para a necessidade de tais 
aprendizes serem ouvidos em suas necessidades por aqueles que cuidam do planejamento de 
faculdades comunitárias, as quais deveriam adotar programas de planejamento mais 
democráticos. 

Simi, Milena; Rhodes, Tim. 
(2009) 

Violence,  dignity  and  HIV 
vulnerability: street sex work  
in Serbia. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, com prostitutas e travestis, nas cidades sérvias de Belgrado e 
Pancevo, na qual a preservação da dignidade mostrou-se de importância primordial. Nos 
cenários de trabalho com sexo na rua, a violência aparece como questão central, seja física, 
emocional ou social, proveniente da polícia ou de clientes. Com isto, a questão emocional 
apresenta-se também ameaçada, juntamente a vulnerabilidade física, a doenças como HIV, e 
desigualdades sociais e materiais. Contudo, relatos de higiene e responsável mostram um 
esforço de mudança e resistência a esse quadro, dos profissionais do sexo de rua como 
“contaminados e irresponsáveis”. As descobertas do estudo também apontaram que a 
presença constante do risco à violência reflete desigualdades e injustiças sociais 
institucionalizadas, o que coloca tais trabalhadores dentro deste “círculo de violência 
simbólica”  (p. 1) do qual tentam fugir. Com  isso, a prevenção ao HIV tem uma séria de 
desafios a vencer, os quais incluem as grandes estruturas de bem estar social e as instituições 
que propagam o ciclo de violência cotidiano enfrentado por esses trabalhadores..

Santos,  Gemmele  Oliveira. 
(2009)

Há  dignidade  no  trabalho 
com lixo?

Esta é uma pesquisa qualitativa, com 10 garis e catadores de Fortaleza/CE, que tentou 
compreender como tais trabalhadores percebem sua ocupação, com o lixo, em relação à 
sociedade, e dar mais visibilidade ao trabalho dessas pessoas. Das falas nas entrevistas, 
foram extraídas as conclusões: “1) “trabalhar com o lixo” é para alguns
 entrevistados um ofício digno, para outros não; 2) os entrevistados
 percebem o não-reconhecimento do seu trabalho pela sociedade e; 3) ainda há preconceito 
para alguns entrevistados, mas a sociedade vem aumentando sua consciência” (p. 690)
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Otto, Al. (2010)

Fee Transparency: the 
Gateway to retirement 
Dignity for American 
Workers.

Este artigo discute a importância da transparência sobre pagamentos feitos ao fundo de 
aposentadoria para trabalhadores americanos e seus planos de aposentadoria.

Yalden, B. J.  ; McCormack, 
B. (2010)

Constructions of dignity: a 
pre-requisite for flourishing 
in the workplace?

O artigo discute a relação entre o entendimento das enfermeiras sobre dignidade e como ela é 
respeitada e desenvolvida. É parte de um estudo de doutorado sobre a implementação de uma 
abordagem paliativa em cuidado residencial de idosos, que usa o método do 
“desenvolvimento da prática emancipatória” (p. 137): atividades reflexivas foram realizadas 
com os sujeitos de pesquisa, posteriormente, utilizou-se métodos reflexivos para analisar esse 
material e outros dados obtidos no estudo, para chegar às construções a respeito de dignidade 
produzidas.  Chega ao resultado de que as construções sobre dignidade e ações das 
enfermeiras, para articular suas experiências em uma prática transformadora, são interligadas 
com relações de desenvolvimento da dignidade e com meios de desenvolver um trabalho 
prático emancipatório. Com isso, conclui que formas dignificantes de trabalhar em um grupo 
ativo de aprendizagem estão interligadas com a promoção de ações voltadas para as pessoas 
que desenvolvem a atividade de cuidado paliativo .

McMullen, John. (2011)
Balancing the right to 
manage with dignity at work.

Este artigo discute a diferença entre um gerenciamento de direito, firme, e possíveis abusos, 
chamados de “bullying”, não apenas ilegais, mas inadequados para as práticas gerenciais, 
sendo perigosos não apenas para saúde física e mental dos trabalhadores, mas, também, para 
os bons resultados da organização (p.3) .

Rodriquez, Jason. (2011) 'It's a Dignity Thing': 
Nursing Home Care 
Workers' Use of Emotions

Esta é uma pesquisa qualitativa, composta por observação participante em duas casas de 
repouso, por 18 meses, e 65 entrevistas com as equipes de tais locais, que busca mostrar 
como esses trabalhadores usam suas emoções para construir a dignidade no trabalho, a 
despeito dos obstáculos enfrentados. A partir dos dados obtidos, a pesquisa mostra que os 
trabalhadores desenvolvem um  laço afetivo com os residentes, chegando mesmo a apreciar 
de forma especial aqueles residentes cujo comportamento é mais difícil de controlar. Tal 
apreço é fruto do sentimento de realização quando tais residentes mudavam de 
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comportamento. O artigo conclui que emoções não são geradas ou impostas pela 
organização, mas produzidas pelos membros da equipe, sendo ou não compatíveis com as 
demandas organizacionais, mas capazes de criar dignidade e de serem uma forma de 
administrar as tensões de suas atividades de trabalho.

Utriainen, Kati ; Kyngäs, 
Helvi. (2011)

Ageing hospital nurses' well-
being at work: psychometric 
testing of the Dignity and 
Respect in Ageing Nurses' 
Work Scale.

Este artigo descreve um estudo para desenvolver e testar as propriedades psicométricas da 
escala de trabalho de dignidade e respeito para enfermeiras de idosos (DRANWS).

Lucas, Kristen (2011)

Blue-Collar Discourses of 
Workplace Dignity: Using 
Outgroup Comparisons to 
Construct Positive Identities

Esta pesquisa foca nas especificidades de trabalho dos “blue collars”, considerados pelo 
autor como trabalhadores que enfrentam uma situação de trabalho na qual “qualidades 
esperadas”  para que se tenha dignidade no trabalho podem não estar presentes. Para isso, 
entrevistou 37 destes profissionais, chegando a três discursos principais sobre dignidade no 
local de trabalho:todo emprego é importante e valioso; a dignidade está na qualidade do 
trabalho feito; a dignidade surge da forma como as pessoas tratam e são tratadas pelos outros. 
Os participantes da pesquisa falaram sobre esses temas a partir de seu histórico profissional e 
de comparações com dois outros grupos (de fora), trabalhadores de baixo status e prestígio e 
trabalhadores da alto prestígio (“white collars”). Os resultados permitiram compreender 
como a identidade do trabalho é “negociada” e questões relativas ao seu gerenciamento.
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APÊNDICE B

Termo de consentimento livre e esclarecido

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “A dignidade como 
objetivo do processo humano  de vir a ser no ambiente de trabalho”,  que  se  propõe  a 
compreender como a dignidade, enquanto processo de vir a ser o que se é, é vivenciada no 
ambiente de trabalho. Os dados para o estudo serão coletados através de um estratégia de 
pesquisa  composta  por  uma  entrevista  em  3  etapas  com  cada  sujeito  de  pesquisa.  As 
entrevistas serão realizadas  pela  pesquisadora responsável  e  tanto o instrumento quanto o 
contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.

Em qualquer  etapa  do  estudo  você  terá  acesso  à  pesquisadora  responsável  para  o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do 
estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas 
serão  analisadas  em conjunto  com a  de  outros  participantes  e  será  garantido  o  sigilo,  a 
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas a pesquisadora responsável terá acesso a essa informação), bem como à 
identificação do local da coleta de dados.

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o comitê de Ética em Pesquisa da universidade Presbiteriana 
Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino – 1o andar.

Desde já agradecemos sua colaboração.

Declaro  que  li  e  entendi  os  objetivos  deste  estudo,  e  que  as  dúvidas  que  tive  foram 
esclarecidas pela pesquisadora responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 
que, a qualquer momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e 
de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.

Nome do sujeito de pesquisa: ____________________________________________________

Assinatura do sujeito de pesquisa: ________________________________________________

Declaro  que  expliquei  ao  sujeito  de  pesquisa  os  procedimentos  a  serem realizados  neste 
estudo,  seus  eventuais  riscos/desconfortos,  possibilidade  de  retirar-se  da  pesquisa  sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.

São Paulo, ___ de _____________________________ de 20___

________________________                                      _______________________________
Claudia Segadilha Adler                                                 Dra Maria Luisa Mendes Teixeira
Pesquisadora responsável                                               Orientadora do projeto
Universidade Presbiteriana Mackenzie                          Universidade Presbiteriana Mackenzie
                                                                                      R. da Consolação, 896. Prédio T - térreo.
telefone: (21) 9322-1270                                              telefone: (11) 2114-8597
e-mail: claudiaadler@ig.com.br                                   e-mail: mallu@mackenzie.br 
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