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INTRODUÇÃO

Ressalta-se a importância do processo de trabalho, no caso específico,

da organização do trabalho, como um elemento explicativo central na

análise das relações entre trabalho e saúde (DEJOURS, 2011; LAURELL,

1989). Na prática, no entanto, o foco ainda concentra-se no

adoecimento e na perícia médica e, geralmente, de forma

desintegrada das políticas de gestão de pessoas (CARNEIRO, 2006).

O objetivo deste estudo, portanto, foi caracterizar a organização do

trabalho com foco na relação trabalho e saúde para os assistentes em

administração da UFJF.

METODOLOGIA

Os participantes da pesquisa foram os servidores com cargo de

assistente em administração. Este é o cargo que possui o maior número

de técnicos administrativos em educação, totalizando 424. Foi adotada

uma abordagem de cunho qualitativo, através do uso da técnica de

grupo focal ao possibilitar um debate aberto e acessível do tema

abordado (TRAD, 2009). As informações coletadas foram interpretadas

à luz da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).

Foram formados 11 grupos focais, com cerca de cinco participantes em

cada um, totalizando 53 integrantes. Essa participação possibilitou a

abrangência do objeto de estudo investigado em suas múltiplas

dimensões (MINAYO, 1994).

O estudo foi conduzido dentro dos padrões éticos e aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição estudada sob o Parecer n.

998.906.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identifica-se a categoria emergente referente à organização do

trabalho e respectivos elementos que impactam na relação trabalho e

saúde, tais como: relações interpessoais; condições materiais; divisão

das tarefas, fluxograma de atividades, processo criativo,

reconhecimento profissional e espaços coletivos de discussão.

A seguir depoimentos que ilustram alguns elementos da organização do

trabalho descritos acima que impactam na saúde:

CONCLUSÃO

A organização do trabalho consiste numa política abrangente que

impacta de forma positiva na saúde e na segurança à medida que evita

a ocorrência do retrabalho e favorece a comunicação, a transparência

e o apoio social entre todos os envolvidos.

Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de espaços de

diálogo como, por exemplo, a Comissão Interna de Saúde do Servidor

Público (BRASIL, 2010). O envolvimento dos servidores em processo de

gestão compartilhada torna-se fundamental na medida em que são

detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva

de agentes transformadores dessa realidade.
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[...] isto traz prejuízo para gente com certeza... a gente querer 

fazer e não conseguir concluir o trabalho... (PE2F21)

[...] tem setores que estão muito apertados e outros que estão 

mais tranquilos e isso impacta na saúde...pensar nessa divisão do 

trabalho é importantíssimo na qualidade de vida de toda 

comunidade[...] (PE5M9)

[...] A nossa atividade é muito voltada a essa interface com o 

órgão de gestão de pessoas e, nesse fluxo de relacionamento, você 

tem formulário para tudo, não existe mais o subjetivismo que 

tinha no passado... (PA9M30)

[...] todo mundo falando ao mesmo tempo, os telefones tocando 

e assuntos totalmente diferentes, aí a coisa foi ficando muito 

pesada, a equipe muito unida, mas com isto começou a ter 

problema [...] (PA5F14)
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