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RESUMO 

 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo, num primeiro momento, 

desenvolver uma análise da reestruturação bancária e das suas consequências para o 

trabalhador tomando como referência o pensamento de autores contemporâneos como 

Baumann, Dejours e o filósofo alemão Heidegger. No capítulo seguinte, procura-se refletir 

a respeito da vivência da angústia pelos trabalhadores bancários, compreender o modo 

como esta angústia se mostra no contexto em questão. Optou-se pela realização de 

entrevistas com alguns bancários para uma melhor compreensão do fenômeno da angústia. 

A coleta e a análise de dados ocorreu de forma qualitativa e o método escolhido foi o 

fenomenológico por considerá-lo o mais apropriado para investigar as vivências das 

pessoas em um determinado contexto. 
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Introdução 

 

 
Certa vez, um diretor de banco, antes de anunciar as metas do mês, ofereceu para 

cada gerente um antiácido embrulhado para presente. Ou seja, menosprezou os limites da 

condição humana. Outro exemplo deste menosprezo é o número elevado, no setor 

bancário, de licenças médicas por motivo de depressão e de lesões osteomusculares como a 

LER e a DORT. Podemos citar ainda os estudos que revelaram a presença neste setor de 

atos e de atitudes negativas que podem ser percebidos como assédio moral. O assédio 

moral, para Hirigoyen (2000) é uma violência psicológica que ocorre de forma sistemática 

por um período de tempo. Esta prática pode trazer sérios prejuízos para a integridade física 

e psíquica da pessoa, assim como para as relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

Para Silva (2006), as condições precárias de trabalho desencadeadas pelos processos de 

reestruturação e de privatização colocaram os trabalhadores bancários em situação 

permanente de estresse e outras doenças como a depressão, ansiedade, perturbações do 

sono e as doenças osteomusculares.  

Diante destas considerações, não podemos negar a presença do sofrimento no setor 

em estudo. Segundo Mendes (2003), o sofrimento é definido como uma vivência 

individual ou coletiva, freqüente e permanente, de experiências dolorosas como angústia, 

medo e insegurança. Para Dejours (1996), o sofrimento não pode ser eliminado da situação 

de trabalho, mas pode se manifestar de uma forma criativa (não prejudicial à saúde e 

produtivo). 

O presente trabalho tem como objetivo, num primeiro momento, desenvolver uma 

análise da reestruturação bancária e das suas conseqüências para o trabalhador tomando 

como referência o pensamento de autores contemporâneos como Baumann, Dejours e o 

filósofo alemão Heidegger. No capítulo seguinte, procura-se refletir a respeito da vivência 

da angústia no trabalho bancário. De que modo esta angústia se mostra no contexto do 

trabalho bancário e qual o seu sentido?  

O interesse pelo tema surgiu da experiência da autora no setor bancário. Esta 

trabalha na instituição em estudo há quatro anos e, após presenciar situações de angústia e 

de sofrimento no trabalho, optou por buscar uma maior compreensão do fenômeno através 

da elaboração do presente trabalho. 

A empresa em estudo – doravante denominada empresa A – é uma instituição 

bancária pública, de grande porte e de abrangência nacional, onde a chamada gestão da 
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excelência rege as decisões da empresa. Optou-se pela realização de entrevistas em uma 

agência bancária da empresa citada, no qual o foco de interesse centrou-se na fala 

individual dos participantes. As entrevistas foram anotadas e conduzidas de acordo com o 

conteúdo verbal apresentado pelo trabalhador, com questões abertas referentes a temas 

previamente definidos: a escolha por este trabalho, sentimentos com relação às metas e 

exigências da empresa e o relacionamento com os clientes e com os outros profissionais. 

Os entrevistados tiveram os seus nomes modificados e autorizaram a divulgação da 

entrevista. Na compreensão das falas, optou-se pelo método fenomenológico-

hermenêutico, por se acreditar que seja o método mais adequado para a apreensão do 

sentido destes sentimentos, principalmente com relação ao sentimento da angústia.     
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

 

 

O setor bancário e a questão da técnica em Heidegger 
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As transformações no cenário mundial, no âmbito da economia, da tecnologia e da 

organização do trabalho são percebidas como fatores que vêm influenciando o modo como 

as relações humanas se estabelecem na sociedade contemporânea. Os processos de trabalho 

e de gestão sofreram mudanças ao longo das últimas décadas, muitas vezes fazendo com 

que os limites da condição existencial do homem sejam menosprezados. Segundo alguns 

estudiosos, o setor bancário foi um dos segmentos do mercado de trabalho em que essas 

transformações se manifestaram de uma forma intensa e abrangente (SILVA, 2006, 

VELOSO, 2005, SEGNINI, 1998). Este setor para se manter competitivo e garantir lucros 

cada vez maiores, de preferência imediatos, passou por intensas transformações no que se 

refere à gestão dos processos de trabalho e à incorporação de novas tecnologias. Nos dias 

atuais, as decisões das instituições bancárias são regidas pelo modelo da gestão da 

excelência.  Segundo Grisci (2004) este modelo tem como princípios básicos a noção de 

que é preciso produzir melhor do que os concorrentes, mesmo quando a empresa está 

dando resultados, e para isto espera-se que os funcionários trabalhem energicamente, sejam 

fortes, qualificados, flexíveis diante das mudanças e apresentem a cada vez um melhor 

desempenho. No setor bancário, o cumprimento das metas para garantir o lucro tornou-se o 

objetivo que rege as demais decisões.  

Neste capítulo, pretende-se desenvolver uma análise do setor bancário e das suas 

modificações à luz do pensamento de Heidegger, presente no texto intitulado “A Questão 

da Técnica” (2002).  

Em seu ensaio “A Questão da Técnica”, Heidegger propõe o questionamento da 

técnica. Para Dubois (2004, p. 140), “o que é perigoso na técnica, é simplesmente que, 

respondendo a seu apelo sem dele ser consciente, o homem por sua vez se compreende aí 

como disponível”. Não se trata, para Heidegger, de condenar o fenômeno da técnica no 

mundo contemporâneo, mas de tentar estabelecer com ela uma relação de liberdade.  

Para uma melhor compreensão da relação entre o pensamento de Heidegger com a 

reestruturação bancária, faz-se necessário uma apresentação das mudanças que ocorreram 

neste setor ao longo dos últimos anos.  

Em 1964, ocorreu a primeira grande reforma bancária, na qual os bancos passaram 

a operar em rede nas principais cidades do país. Foram criados os Centros de 

Processamento de Dados (CPDs) que tinham como função reunir, centralizar e organizar as 

operações realizadas nas agências bancárias.  
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O processo de trabalho nos bancos era basicamente feito na própria agência, 

desde a captação de recursos até os procedimentos contábeis. O trabalho era 

executado manualmente e o suporte técnico do processo de trabalho era 

mecânico, com máquinas de escrever e calculadoras. (SILVA, 2006, p. 122) 

 

 

No final dos anos 70 surgiu o banco eletrônico com a conexão em tempo real entre 

as redes de agências do país. A conexão em tempo real possibilitou o aumento na 

eficiência e rapidez no processamento das informações e expandiu os serviços bancários. 

Num primeiro momento, o número de trabalhadores deste setor aumentou. Segundo Ely  

(1993), em 1979 o número de empregos nos bancos era de 455.969 colaboradores e 

passou, em 1983, para 629.398 colaboradores. O que representou um aumento de 

aproximadamente 38% dos postos de trabalho.  

Na década de 80, assistiu-se à automação dos serviços bancários. Os terminais de 

auto-atendimento passaram a substituir os serviços prestados pelos bancários. O cartão 

magnético reduziu o uso do cheque e os postos de trabalho da “retaguarda”. 

De acordo com Segnini (1998), as mudanças tiveram maior impacto no setor 

bancário a partir de 1994, com a implantação do Plano Real. Com a estabilização dos 

preços e da economia, os bancos obtiveram perdas substanciais nas receitas decorrentes de 

ganhos inflacionários, ganhos estes proporcionados pela prática do floating 1. Os bancos 

foram obrigados a reavaliarem os seus custos com a prestação de serviços. Assim, neste 

período, o processo de automação bancária se intensifica a fim de garantir a capacidade de 

obtenção de lucro dos bancos. Com a expansão da automação bancária, um número cada 

vez maior de serviços migrou para os canais alternativos como, por exemplo: os caixas 

eletrônicos, a internet e as casas lotéricas.  

Segundo Larangeira (1997), com a automação bancária, passou-se a exigir mais do 

bancário. Foi preciso que o técnico se qualificasse mais para cumprir as suas novas 

funções, dentre elas, possuir amplos conhecimentos do setor financeiro, dos sistemas 

bancários, desenvoltura no atendimento aos clientes, espírito de equipe e, sobretudo 

aptidão para vendas.  As agências e as equipes diminuíram de tamanho e passaram a 

prestar serviços específicos e variados a fim de garantirem uma maior captação de 

recursos. O aumento da qualificação do profissional veio acompanhado do aumento da 

carga de trabalho e das pressões para que as metas sejam cumpridas.  

 
1 Floating é a receita obtida pela aplicação do dinheiro que ficava parado nas contas sem remuneração.  
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Outra característica do trabalho bancário é a de que a qualificação e a realização 

dos treinamentos passaram a ser de responsabilidade do profissional. Se antes estes eram 

oferecidos pela empresa dentro do horário do expediente, hoje são realizados nos finais de 

semana, in loco ou on-line, através das Universidades Corporativas.  

O estudo de caso intitulado: Reestruturação Produtiva no Setor Bancário Brasileiro 

e Sofrimento dos Caixas Executivos (Merlo e Barbarini, 2002), mostra que alguns fatores 

como a automação bancária e o estabelecimento de regras rígidas e fechadas ao 

questionamento interferem no modo das pessoas se relacionarem entre si. Os 

procedimentos bancários, do atendimento até a execução das tarefas (avaliações de risco, 

liberação de valores, pagamentos em geral), são regidos por manuais normativos. Estes 

reúnem um conjunto de regras e de orientações quanto aos procedimentos operacionais que 

o bancário deve executar e respeitar para não gerar perdas e inconformidades no 

atendimento. O manual de análise de mérito para pagamento do FGTS, por exemplo, 

possui 128 páginas de regras que precisam ser levadas em consideração pelo atendente 

antes da liberação dos valores.  Alguns manuais dão margem para mais de uma 

interpretação, exigindo do bancário uma atenção maior no cumprimento das tarefas e a 

adoção de certas medidas como, por exemplo, consultas aos setores responsáveis pela 

fiscalização e também ao setor jurídico da instituição.  

 

 

Com a implantação de um novo modelo de atendimento que direciona o cliente 

para canais alternativos de atendimento; como a utilização da internet, da rede 

lotérica ou das salas de auto-atendimento, os caixas são obrigados a recusar 

algumas operações no guichê. Esta recusa provoca o sentimento de estarem 

prestando um mau serviço e trabalhando contra si mesmos, pois o 

redirecionamento pretende reduzir cerca de 80% das operações nos caixas. [...] 

Essa perda de contato com o cliente, que vem se configurando com a 

implantação do novo modelo de atendimento, pode ser considerada como uma 

das principais fontes de sofrimento para os caixas e um dificultador na 

compreensão das mudanças. [...] Para o caixa, o principal fator de quebra da 

monotonia no trabalho é o contato com os clientes, pois cada pessoa atendida 

traz um elemento novo, um cumprimento, alguns segundos de conversa, algumas 

dúvidas ou problemas a serem resolvidos, que funcionam como um diferencial 

na rotina diária. Atender bem ao cliente é fonte de satisfação e, para realizar esse 

atendimento, os caixas criaram uma série de procedimentos e estratégias ao 

longo dos anos que lhes permitiu o reconhecimento como profissionais. Ao 

desprezar essa experiência acumulada, o banco está provocando uma crise de 

identidade profissional. (MERLO, BARBARINI, 2002, p.113-114) 

 

 

 

 

Ainda com relação à rigidez das regras institucionais, na visão de Dejours, 

Abdoucheli, e Jayet (2007), quanto maior for esta rigidez, maior será o sofrimento gerado. 
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O autor considera que a existência de regras rígidas leva à anulação dos comportamentos 

livres, a uma despersonificação do trabalhador. Tudo precisa ser documentado, conferido e 

arquivado dentro das normas bancárias. Tal procedimento visa garantir a segurança dos 

clientes, do banco e a conformidade das operações perante a fiscalização financeira e 

operacional, mas reduz significativamente a liberdade do trabalhador bancário. 

Para Heidegger (2002), o controle e a segurança são marcas da técnica moderna. 

Mas o que este filósofo entende por técnica moderna?  

Em “A Questão da Técnica”, Heidegger se propõe a pensar sobre a essência da 

técnica. Num primeiro momento, o termo técnica é definido, de uma forma geral, como “o 

meio para um fim e uma atividade do homem”. Mas estas são determinações da técnica 

que não apreendem a sua essência, pois nas palavras do filósofo: “a técnica não é igual à 

essência da técnica”. Ao indagar a essência da técnica, Heidegger procura mostrar o que 

faz com que a técnica seja o que ela é e não outra coisa. Para DUBOIS: “A essência deve 

aqui ser compreendida historicamente, no sentido de um certo destino do ser e do 

desvelamento”. (2004, p. 137) 

O termo desvelamento nos remete à doutrina das quatro causas de Aristóteles: 

causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Como forma de clarificar esta 

doutrina, Heidegger cita como exemplo a confecção de um cálice de prata para o culto do 

sacrifício, onde as quatro causas seriam respectivamente: a prata, a forma de cálice, o culto 

e o ourives. “As quatro causas são os quatro modos, coerentes entre si, de responder e 

dever.” (Heidegger, 2002, p. 14) E estes quatro modos de responder e dever levam alguma 

coisa a aparecer. Ao processo que leva o encoberto ao desencobrimento, os gregos deram o 

nome de poiésis, produção.   

 

A pro-dução conduz do encobrimento para o desencobrimento. Só se dá no 

sentido próprio de uma pro-dução, enquanto e na medida em que alguma coisa 

encoberta chega ao des-encobrir-se. Este chegar repousa e oscila no processo que 

chamamos de desencobrimento. Para tal, os gregos possuíam a palavra alethéia. 

[...] Nós dizemos “verdade” e a entendemos geralmente como o correto de uma 

representação (ibid., p.16). 

 

Heidegger alerta para o fato de que a maneira grega de pensar a techné não remete 

de imediato à esfera do produzir, mas sim à esfera da verdade (Alethéia). Ainda podemos 

afirmar que toda produção se funda no desencobrimento. “A técnica não é, portanto, um 

simples meio. A técnica é uma forma de desencobrimento.” (Heidegger, 2002, p.17) 

O mesmo é válido para a técnica moderna. Esta também é um desencobrimento. 

Mas diferente da techné grega que se constitui no modo de desvelamento da poiésis, a 
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técnica moderna se dá no modo de desvelamento da exploração. “O desencobrimento que 

rege a técnica moderna é uma exploração que impõe à natureza a pretensão de fornecer 

energia, capaz de, como tal, ser beneficiada e armazenada.” (ibid., p. 19).  As alterações no 

modo de cultivo da terra mostram esta diferença. Outrora, o camponês cultivava a terra 

confiando no desenvolvimento das sementes. Nos dias de hoje, afirma Heidegger, o ato de 

cultivar a terra se transformou numa indústria, numa exploração, pois busca extrair dela o 

máximo de rendimento com o mínimo de gasto.  

 

O desencobrimento que domina a técnica moderna possui, como característica, o 

pôr, no sentido de explorar. Esta exploração se dá e acontece num múltiplo 

movimento: a energia escondida na natureza é extraída, o extraído vê-se 

transformado, o transformado, estocado, distribuído, o distribuído, reprocessado. 

Extrair, transformar, estocar, distribuir, reprocessar são todos modos de 

desencobrimento (ibid., p.20). 

 

 O ente tornou-se algo sempre disposto à exploração, disponível para o uso. Nas 

palavras de Dubois (2004):  

 

 

O ente aparece para os modernos como objeto (para um sujeito). O 

desenvolvimento contemporâneo da técnica permite dizer: o modo de se manter 

do ente, de estar na verdade, de aparecer, não é precisamente mais a 

objetividade, mas sim a disponibilidade, a possibilidade de ser a todo momento 

empregado e consumido. (Dubois, 2004, p. 139)  

 

 

 

Trata-se de um destino, de um modo de desvelamento de sentido que Heidegger 

denomina Gestell, ao qual o homem corresponde como quem explora e também como 

fundo de reserva disponível. Gestell é a essência da técnica moderna. O homem responde 

ao apelo que o conduz a desencobrir o real e a si mesmo ao modo da disponibilidade, não 

se trata de uma fatalidade, mas sim de um destino, um caminho possível. Nas palavras de 

Heidegger: “O destino do desencobrimento sempre rege o homem em todo o seu ser, mas 

nunca é a fatalidade de uma coação. Pois o homem só se torna livre num envio, fazendo-se 

ouvinte e não escravo do destino.” (Heidegger, 2002, p.27-28).  

Em “Serenidade” (2001) Heidegger distingue o pensamento calculante do 

pensamento meditante. O primeiro, segundo o filósofo, faz cálculos buscando sempre 

maiores perspectivas e de preferência mais econômicas.  

 

O pensamento que calcula corre de oportunidade em oportunidade. O 

pensamento que calcula nunca para, nunca chega a meditar. O pensamento que 
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calcula não é um pensamento que medita (ein besinnliches Denken), não é um 

pensamento que reflete (nachdenkt) sobre o sentido que reina em tudo que existe. 

(Heidegger, 2001, p. 13) 

 

 

O pensamento meditante, em oposição ao primeiro, busca compreender o sentido 

que reina em tudo que existe. Exige do homem um esforço maior. Para Heidegger, o 

Homem atual foge deste pensamento. Mas trata-se de um pensamento tão indispensável e 

necessário quanto o primeiro. Através do pensamento meditante, Heidegger propõe 

estabelecer com a técnica uma relação mais livre. Não se tem como romper com o espírito 

técnico, mas sim meditar, dizer sim e não. Em outras palavras, aceitar os recursos técnicos 

sem permitir que eles determinem a essência do homem. Nas palavras de Heidegger: 

 

 

Podemos utilizar os objetos técnicos e, no entanto, ao utilizá-los normalmente, 

permanecer ao mesmo tempo livre deles, de tal modo que os possamos a 

qualquer momento largar. Mas podemos, simultaneamente, deixar esses objetos 

repousar em si mesmos como algo que não interessa àquilo que temos de mais 

íntimo e de mais próprio. Podemos dizer “sim” à utilização inevitável dos 

objetos técnicos e podemos ao mesmo tempo dizer “não”, impedindo que nos 

absorvam e, desse modo, verguem, confundam e, por fim, esgotem a nossa 

natureza (Wesen). (Heidegger, 2001, p.24) 

 

 

Adotar esta atitude do sim e do não em relação ao mundo técnico é o que Heidegger 

chama de serenidade para com as coisas.  

Conforme exposto anteriormente, parece que a reestruturação bancária também 

atende ao mesmo propósito: extrair o máximo de rendimento com o mínimo de gasto e 

alguns bancários surgem, neste cenário, como aqueles que realizam a exploração e também 

como fundo de reserva disponível. Outros conseguem estabelecer uma relação de liberdade 

com o trabalho bancário e não cedem a todos os seus apelos. Trabalhar em uma instituição 

financeira hoje implica em lidar com as metas, as pressões, mas estar e permanecer nela 

são sempre escolhas, seja por questões financeiras, de status, estabilidade etc. Segue um 

exemplo: 

A remuneração varia de acordo com as funções desempenhadas por cada 

colaborador. Alguns almejam um salário maior e assim se submetem às regras e exigências 

da instituição. A fala de um bancário, há 18 anos na empresa, ilustra bem esta situação: 

“Não me deixo iludir, isto é, aceitar uma função e me tornar refém da instituição. O 

esquema funciona da seguinte maneira: as pessoas aceitam a função e passam a ganhar 
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muito mais. Acabam se acostumando com um determinado padrão de vida, alguns chegam 

a se endividar. Raros são aqueles que têm consciência de que um dia podem vir a perder a 

função e por conta disto economizam parte do salário. A maioria adquire compromissos 

financeiros e se tornam reféns da própria função.” (Eduardo, 25 anos de banco). 

“Tornar-se refém da própria função” implica em abrir mão de determinados valores 

pessoais. É preciso cumprir a meta do mês, do trimestre, do semestre, do ano e recomeçar 

tudo novamente no ano seguinte. Metas cada vez maiores, impossíveis de serem atingidas 

dentro do prazo se alguns princípios, como por exemplo, clareza ao passar as 

características do produto, garantia de escolha por parte do cliente, forem mantidos. 

Alguns clientes assinam as propostas sem tomar ciência das principais características do 

produto e descobrem, mais adiante, que não poderão resgatar a previdência privada antes 

de completar um ano de contribuição, ou receber integralmente os valores pagos pelo título 

de capitalização caso optem por cancelar o produto antes do prazo estabelecido no 

contrato.  

“Tornar-se refém da própria função” também remete ao fenômeno do consumo. 

Algumas pessoas querem ganhar mais para consumir mais. Cedem aos apelos da mídia, 

das vitrines, às ordens impressas nos outdoors espalhados pela cidade na busca pelo prazer 

e pela satisfação pessoal.  

Em “Vida para consumo” Bauman (2008) mostra de que forma a sociedade 

moderna de produtores se transformou em uma sociedade de consumidores, onde estes 

apresentam as mesmas características das mercadorias. Desta forma, “[...] o ambiente 

existencial que se tornou conhecido como “sociedade de consumidores” se distingue por 

uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações 

entre os consumidores e os objetos de consumo.” (Bauman, 2008, p. 19). Para o autor:  

 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro 

virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, 

ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas 

de uma mercadoria vendável. (Bauman, 2008, p. 20)  

 

Este fenômeno aparece na empresa A, onde a hierarquia é estabelecida de forma a 

estimular a concorrência entre os colaboradores. Através de um esquema de premiações e 

de recompensas os melhores vendedores são promovidos. Além do cumprimento das 

metas, a condição para a promoção é de que o feito se repita a cada mês. E as metas 
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costumam ser cada vez maiores. Parece que alguns se submetem à exploração para terem 

mais dinheiro a fim de consumirem mais. São consumidos para consumirem mais.  

Esta empresa possui uma definição peculiar de “produção”. Entende-se por 

produção os resultados obtidos com vendas de produtos bancários, como por exemplo, 

seguros de vida, títulos de capitalização, planos de previdência privada entre outros. O bom 

atendimento, a solução de um problema e os serviços prestados na área social não são 

vistos como “produção”. No final do dia, os superiores costumam fazer a famosa pergunta: 

“Qual foi a tua produção do dia?”, ou ainda, “o quê caiu na tua sacola?”, “vendeu 

quanto?”. Alguns gerentes solicitam que seja passada por escrito a produção do dia. Se o 

funcionário não tiver vendido, apesar de ter trabalhado, a sua folha permanecerá em 

branco.  

De acordo com Falqueto (1997), o trabalho bancário, por ser composto por 

números, por valores financeiros ou dados estatísticos que no final do dia continuam 

apenas números, pode despertar no bancário a sensação de que nada foi conquistado ou 

realizado. A cada trimestre a empresa A costuma lançar uma campanha de vendas. Durante 

as campanhas, os funcionários das agências são divididos em equipes que recebem uma 

determinada pontuação a cada venda realizada. A equipe vencedora receberá prêmios que 

podem variar de uma folga até ingressos de cinema. A divisão em equipes pode gerar 

conflitos entre os funcionários. Se um membro da equipe não pontua, passa a ser mal visto 

pelo resto da equipe, ou ainda, as informações passam a ser manipuladas para que o cliente 

leve o produto “da vez”. Assim, parece que saber barganhar tornou-se mais uma 

qualificação necessária para que o bancário garanta o seu lugar na instituição. Quando o 

bancário não domina a arte da barganha e não apresenta aptidões para vendas, corre o risco 

de ser transferido de agência à revelia, e muitas vezes esta transferência ocorre sem um 

aviso prévio. Outras vezes a razão da transferência não é revelada, parece não existir. Em 

outros casos, o pedido de transferência surge do próprio bancário. A justificativa parece ser 

uma só: a necessidade de mudança. É preciso mudar por estar incomodando ou por estar 

incomodado com a situação. 

A rotatividade também é alta neste setor. Nos bancos particulares, aqueles que não 

atingem as metas são demitidos depois de certo tempo. Nos bancos públicos, estas mesmas 

pessoas são transferidas de uma agência para outra ou incentivadas a aderirem aos 

Programas de Demissão Voluntária (PADV).  É comum as pessoas não se despedirem dos 

colegas quando são transferidas, afinal  todos estão de passagem. Não há razão para 

despedidas, uma vez que não nos tornamos testemunhas da vida do outro e tampouco 
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podemos contar com o outro. Segundo Dejours (2007), o medo da demissão leva à 

neutralização das ações coletivas e, conseqüentemente, a um maior individualismo, que faz 

com que cada um ignore o sofrimento alheio e procure não revelar o seu. Nos bancos 

públicos esta lógica faz sentido, na medida em que, conforme foi mencionado nos 

parágrafos anteriores, os funcionários são ameaçados de serem transferidos para uma 

agência mais distante de sua moradia e, às vezes, localizadas em áreas de risco, isto quando 

não apresentam o desempenho esperado.  Este fenômeno da mudança nos remete ao 

pensamento do Bauman. 

Em “O Mal-Estar da Pós-Modernidade” (1998), Bauman analisa as principais 

divisões da sociedade pós-moderna.  Utiliza os termos turistas e vagabundos como 

metáforas da vivência do homem no contemporâneo. Estar em movimento é a principal 

característica da contemporaneidade, isto é, mudar de emprego, de casa, viajar. Também 

nos sentimos visitantes em nossas casas: navegamos pelo mundo afora através da Web, 

diante da TV, e ansiamos por mudanças.   

Os turistas são aquelas pessoas que, na busca por novas sensações, por experiências 

mais interessantes, fogem da rotina, tendem a desprezar tudo que é familiar. Por este 

motivo não se fixam, isto é, não encontram uma razão suficiente para permanecerem onde 

estão. O acúmulo de sensações é o principal objetivo destas pessoas. É preciso colecionar 

vivências, de preferência aquelas capazes de despertar sensações intensas.  

Lacroix (2006) em sua obra intitulada “O culto da emoção” analisa os efeitos, no 

mundo contemporâneo, da relação que se estabelece entre os estímulos emocionais fortes e 

a insensibilidade.  O autor não descarta a importância das emoções, mas faz o seguinte 

alerta: viver em função das emoções fortes pode afetar a qualidade das relações afetivas.  

Nas palavras do autor: 

 

No campo das emoções, com efeito, o indivíduo de hoje faz escolhas que alteram 

a qualidade de sua vida afetiva. Abandona as emoções calmas em prol das 

emoções-choque, das experiências violentas, de comoções acumuladas com 

voracidade frenética. [...] Daí este paradoxo: nossos contemporâneos 

emocionam-se muito, mas já não sabem sentir. (Lacroix, 2006, p. 203) 

 

Lacroix distingue duas formas de emoção: a emoção-choque e a emoção-

sentimento. A primeira “se assemelha a uma descarga brusca”, a uma explosão de 

sensações. Por se dar de uma forma brusca, “o estado afetivo não tem tempo suficiente 

para se diversificar e amadurecer.” (ibid., p.133) Se caracteriza pela sucessão rápida e 

diversificada das sensações que abalam e sacodem aquele que a experimenta. Tem 
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importância na medida em que desencadeia ações. Segundo o autor, na emoção-choque, a 

relação com o mundo orienta-se para a ação imediata, sem reflexão.  

Esta busca pelas sensações no setor bancário se torna evidente nas premiações dos 

que atingiram a meta, ou ainda, quando alguns vibram de alegria após fecharem uma 

venda.  

As ações são regidas pelas metas e pelos prazos. As etapas operacionais têm prazo 

e validade, a submissão destas aos comitês de crédito também segue um cronograma, 

assim como o cumprimento das metas. Devido a estas condições, as falhas operacionais 

não são toleradas pela instituição. Assim, surge no bancário a preocupação de não cometer 

erros, o receio de não ser capaz de realizar as suas atribuições em função do modo como a 

trabalho é organizado e cobrado. 

A segunda forma de emoção tem como características principais a duração e a 

contemplação. A emoção-sentimento é longamente vivenciada pelo sujeito. Aquele que a 

experimenta enriquece a sua alma. Por ser de longa duração, as emoções amadurecem e 

dão origem aos sentimentos. Para o autor, a emoção-sentimento parece mais rica do que a 

emoção-choque e implica uma presença no mundo que se caracteriza pela disponibilidade.  

Retomando o pensamento de Bauman, os vagabundos, à semelhança dos turistas, 

também estão em movimento, mas por motivos diferentes: “se movem porque acham o 

mundo insuportavelmente inóspito.” (Bauman, 1998, p. 118) Adorariam ficar por muito 

tempo num mesmo lugar, mas despertam a intolerância dos outros. Se movem porque não 

têm escolha.  

Bauman, com a metáfora dos turistas e dos vagabundos, procura mostrar que no 

mundo atual a liberdade de poder experimentar os lugares, as pessoas, os objetos, sem 

compromisso, se transformou no exemplo a ser seguido. O homem moderno acredita que 

quanto maior for a sua liberdade de vivenciar experiências prazerosas, de mover-se e 

escolher para onde ir, melhor será a sua vida. Parece que a mudança a qualquer custo, ou 

seja, uma vida carente de uma narrativa coerente deixou de ser uma possibilidade para se 

tornar uma necessidade. Quando o homem moderno busca a mudança a qualquer custo, 

pois é assim que tem que ser, tudo indica que este homem vive em desespero. E uma 

existência calcada no desespero nos remete ao pensamento do filósofo dinamarquês Sören 

Kierkegaard (1813-1855).  

Em “O Desespero Humano”, Kierkegaard reflete acerca do fenômeno do desespero.  

Para Kierkegaard: “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. É a relação de dois termos uma 
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síntese. O “eu” não existe ainda sob este ponto de vista.” (2004, p.19) O “eu” para o autor 

surge da relação desta síntese consigo mesma, em outras palavras, da reflexão. O “eu” é 

espírito.  

Kierkegaard apresenta duas formas de desespero: o desespero pela vontade de 

sermos nós próprios e o desespero por não sermos nós próprios. Trata-se da dialética que 

constitui o “eu”. O problema não está no fato de vivenciar o desespero, uma vez que o eu 

se constitui por esta vivência, mas sim de se perder nele ou de não ter consciência de o ser. 

Não ter consciência de ser um desesperado também é uma forma de desespero, para o 

filósofo é o desespero genuíno. Por considerar o homem como uma síntese de infinito e de 

finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, Kierkegaard também 

distingue em sua obra as diversas personificações do desespero. Serão tratadas apenas  

duas delas, o desespero do finito pela carência de infinito e o desespero do infinito pela 

carência de finito por considerá-las as personificações de maior relevância para o tema do 

presente trabalho. Nas palavras do filósofo: 

 

Necessitar do impossível significa que tudo se tornou para nós necessidade ou 

banalidade. O fatalista, o determinista, são desesperados que perderam o seu eu, porque 

para eles só há necessidade. Acontece-lhes o mesmo que àquele rei esfomeado, porque 

todos os alimentos se transformaram em ouro. (2004, p.42) 

 

 

 O “eu” se perde na necessidade, isto é, não é capaz de vislumbrar possibilidades. 

Não há possíveis, somente necessários. Assim, o “eu” se esquece que é uma síntese de 

possível e de necessidade. 

O problema não está na mudança em si, pois esta muitas vezes resulta de uma 

necessidade genuína de transformação, mas no fato da mudança ocorrer sem uma análise 

mais detida dos motivos e das possíveis conseqüências.  

No desespero da infinidade ou carência de finito, o “eu” se afasta do concreto, da 

realidade e se perde nas possibilidades. Acredita que tudo é possível e assim deixa de 

reconhecer os seus limites. Alguns bancários parecem vivenciar este tipo de desespero 

quando se submetem às exigências de se cumprir metas cada vez maiores e não admitem as 

suas próprias limitações.  

No desespero do finito ou carência de infinito, o “eu” se perde nas necessidades 

mundanas. Trata-se de um tipo de desespero que costuma passar despercebido, pois nas 

palavras do filósofo “um desesperado desta espécie adquire uma aptidão sem-fim para ser 
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bem-visto em toda parte, para se elevar na sociedade. (...) Bem longe de o tomarem por um 

desesperado, é precisamente um homem como a sociedade o quer.” (p.37) Para 

Kierkegaard, o homem tomado por este tipo de desespero “não ousa crer em si mesmo e 

acha demasiado ousado sê-lo e muito mais simples e seguro assemelhar-se aos outros, ser 

uma imitação servil, um número, confundido no rebanho.” (p.37) 

 Procurou-se mostrar, no presente capítulo, as principais características da 

organização do trabalho bancário e buscou-se compreender estas transformações à luz do 

pensamento de Heidegger e de outros autores contemporâneos como Bauman e Lacroix. 

De acordo com os estudos citados neste capítulo, o sofrimento parece estar presente no 

cotidiano dos bancários. Em outras palavras, o trabalho bancário é vivenciado por alguns 

com sofrimento e angústia.  

No capítulo seguinte, pretendemos refletir acerca do sentido desta angústia. Como 

se mostra a vivência da angústia na empresa em estudo? E qual o sentido desta vivência?  

  As falas apresentadas no capítulo seguinte resultaram da realização de entrevistas 

e da observação do cotidiano de alguns bancários em uma agência da empresa A. Ao todo 

foram entrevistados quatro colaboradores, com funções diversas dentro da instituição, mas 

todas voltadas para o atendimento aos clientes e a venda de produtos bancários. Na análise   

das falas, optou-se pelo método fenomenológico por considerá-lo um recurso apropriado 

para a compreensão da vivência do trabalho bancário no contexto apresentado. 
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Capítulo II 

 

 

 

 

A vivência da angústia no setor bancário 
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“Nascemos na angústia, morremos na angústia”.  

 

                                                                       André Comte-Sponville 

 

 

 

Certa vez, com relação às metas, um gerente desabafou: “É como enxugar gelo. No 

mês seguinte é preciso recomeçar do zero.” (Pablo, 15 anos de banco). Esta frase mostra 

que a rentabilidade do passado, no novo capitalismo, não tem mais valor no momento 

presente. Assim, aquilo que foi feito no passado não é motivo de reconhecimento. 

Simplesmente derrete como o gelo. Segue outro comentário de uma funcionária de um 

banco público: “Tenho 25 anos de casa, mas sinto que as minhas realizações passadas 

foram esquecidas. Tudo que fiz durante estes anos, não tem valor.” (Julia, 25 anos de 

banco) 

Richard Sennett faz um alerta para os riscos que uma vida carente de uma narrativa 

coerente pode causar. Em “A corrosão do caráter”, Sennett (2005) faz uma análise dos 

efeitos do “capitalismo flexível” sobre as relações pessoais. O autor entende por 

“capitalismo flexível” as novas formas de organização do trabalho, isto é, organizações 

menos burocráticas, mais abertas às mudanças e flexíveis. A rotina é vista, na sociedade 
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atual, como um mal a ser combatido com a criação de instituições mais flexíveis. Pode 

parecer que o ambiente moderno de trabalho, com ênfase nos projetos de curto prazo e 

altos riscos, traz melhorias significativas. No entanto, para o autor, estas transformações 

não passam de uma ilusão. Sennett defende a idéia de que a repulsa à rotina associada à 

busca pela flexibilidade criaram novas formas de controle, isto é, estruturas de poder que 

ao invés de libertar, aprisionam. “É preciso mudar” tornou-se um dos principais lemas da 

atualidade. Mudar para provar ao mundo que somos eficientes, que é possível fazer mais 

com menos. Qualquer mudança é melhor do que permanecer como antes, o que importa é a 

capacidade das pessoas se reinventarem a toda hora e a capacidade de desprender-se do seu 

próprio passado. A capacidade de correr riscos deixou de ser uma característica exclusiva 

dos capitalistas e dos aventureiros para tornar-se uma necessidade das grandes massas. 

Todos terão de correr riscos. Correr riscos significa estar disposto a mudar de posição, nas 

palavras do autor: “risco é uma questão de passar de uma posição para a outra” (op. cit., 

p.99). Mas este processo, afirma o autor, impede que as pessoas desenvolvam experiências 

ou construam uma narrativa coerente para as suas vidas. Cita como exemplo a experiência 

de Rico, um rapaz formado em engenharia, casado, pai de dois filhos, que mudou de 

emprego quatro vezes em quatorze anos. As mudanças não se restringiram ao emprego, 

Rico também mudou de endereço e perdeu vínculos de amizade. Alcançou um alto padrão 

de vida, mas “temia que as medidas que precisava tomar e a maneira como tinha de viver 

para sobreviver na economia moderna houvessem posto sua vida emocional, interior, à 

deriva” (id., p.19). Com tantas mudanças as pessoas deixam de ser testemunhas a longo 

prazo da vida de outras pessoas, afirma Sennett. Movidas pelas exigências do mercado de 

trabalho e pela crença de que não são necessárias, as pessoas tornam-se incapazes de criar 

vínculos duradouros de amizade. A reengenharia trouxe como conseqüência a indiferença, 

afinal somos descartáveis. Quem precisa de mim? Quem conta comigo? São as perguntas, 

segundo o autor, que não encontram uma resposta. Assim, valores fundamentais para a 

consolidação do caráter humano como o compromisso, a lealdade e a confiança estão 

cedendo terreno para as novas regras da competitividade no novo capitalismo. “Capacidade 

de desprender-se do próprio passado, confiança para aceitar a fragmentação: estes são dois 

traços de caráter que aparecem em Davos entre pessoas realmente à vontade no novo 

capitalismo.” (id., p.73) 

No que diz respeito ao setor bancário, a ausência de narrativa apontada por Sennett 

fica evidente nas falas mencionadas. Não há uma narrativa coerente, ou, dito de outra 

forma, as tarefas desempenhadas por alguns bancários carecem de continuidade e de 
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sentido. O principal objetivo passa a ser o cumprimento das metas.  A resolução de um 

problema, um atendimento cordial também são atitudes esperadas pelos gestores, mas 

possuem um peso menor nas avaliações de desempenho dos funcionários. É preciso 

atender bem para garantir a venda de um produto bancário. Assim, o bom atendimento se 

torna um instrumento para a realização de um fim maior: a venda de produtos bancários. É 

preciso atender bem para lucrar cada vez mais. Parece que para alguns este tipo de 

cobrança traz desconforto, mal-estar. Mas há também os que gostam da competição e o 

fazem com eficiência. A seguir temos algumas falas de bancários que ilustram bem estas 

situações:  

 

“O cliente é o termômetro do atendimento. Se atendermos mal, o próximo cliente não trará 

resultados. É preciso atender bem para ser bem tratado e aumentar as chances de fechar um 

negócio.” (Gabriel, 05 anos de banco). 

 

Gabriel passou em três concursos e a empresa A foi a primeira a chamá-lo. A 

estabilidade e as oportunidades de crescimento o fazem permanecer na empresa. Procura 

cumprir as metas para evitar discórdia com os superiores, teme ter inimigos. Prefere pensar 

nas metas com antecedência e cumpri-las também para se sentir mais tranqüilo. Os 

sentimentos que prevalecem com relação ao trabalho é o de obrigação e nervosismo. 

“Nunca tive tanta caspa nervosa na minha vida”, afirma Gabriel ao falar sobre os seus 

sentimentos em relação ao seu trabalho. A cobrança diária o incomoda, se preocupa em 

antecipar a reação da chefia para não se aborrecer.  

 

 “Procuro ser prestativo para ser bem tratado e quem sabe fechar uma venda”. (Leonardo, 

03 anos de banco) 

 

 Leonardo trabalha na empresa A há mais de três anos. “O banco não significa nada 

na minha vida”, responde Leonardo ao falar dos seus sentimentos com relação ao trabalho. 

Leonardo permanece no emprego para pagar a faculdade, mas pretende sair quando se 

formar. Procura se relacionar de uma forma harmoniosa e profissional com os colegas de 

trabalho e com os clientes. Relaciona-se desta forma para vender a imagem da instituição e 

a sua própria imagem também. Com relação aos clientes, espera ser bem tratado e também 

corresponder as suas expectativas e quem sabe fechar uma venda. Submete-se às metas por 
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obrigação. “Tenho função, portanto me sinto obrigado a cumprir as metas”, afirma 

Leonardo.  

 

Pedro pensa de forma diferente e revela preocupações éticas em seu atendimento:  

 

“Tento ser simpático, mas não com o objetivo de vender. Todos precisam ser tratados com 

respeito.” (Pedro, 02 anos de banco) 

 

Pedro sente-se obrigado a adotar posturas “anti-éticas” e isto o incomoda, mas faz 

questão se seguir os seus princípios. “Para mim, o mais importante é fazer um trabalho 

honesto, ajudando a empresa sem abrir mão dos meus princípios”, afirma Pedro. 

 Sente-se chateado quando cobram dele a venda de produtos que não correspondem 

às necessidades do cliente. Gostaria de conhecer melhor os produtos bancários para 

oferecer aquele que melhor atende às necessidades do cliente. Ainda afirma Pedro: “Gosto 

de vender o que o cliente quer e não o que eu preciso vender.” A sua fala mostra que nem 

todos se “ajustam” ao modelo hegemônico, revelando aí a diferença, a singularidade de 

cada um.  

 

Diante da questão “Como se sente quando não cumpre a exigência de se atingir metas?”, 

alguns bancários responderam: 

 

“Angustiada.” (Marina, 20 anos de banco).  

 

Marina teme perder a função quando não cumpre as metas e isto a angustia. 

Aceitou o emprego no banco por causa da estabilidade. Procura exercer com 

imparcialidade e eficiência as diretrizes da instituição e quando não corresponde às 

expectativas da instituição se angustia. Sente-se responsável pela escolha que fez: aceitar o 

cargo de gerência. Sente-se na obrigação de cumprir as metas, por maiores que sejam, pois 

aceitou a função de gerente. Para Marina, trabalhar no banco significa adequar as suas 

perspectivas individuais com as da instituição.  

 

“Vontade de agredir os gerentes. Sinto-me acuado, ameaçado.” (Gabriel, 05 anos de 

banco). 
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Gabriel teme ser novamente transferido de agência. Ser transferido de agência 

significa ser punido.  

Heidegger, em Ser e Tempo (2000), busca esclarecer o sentido do ser através do 

método fenomenológico-hermenêutico.  Faz uma crítica à metafísica ao constatar que 

filósofos como Platão e Aristóteles, na tentativa de explicar o ser, o fecharam em conceitos 

que mostram apenas uma das perspectivas possíveis do seu modo de ser. O homem é 

entendido por estes filósofos como um ser permanente passível de teorização e de 

mensuração. Como exemplo, podemos citar as inúmeras tentativas de definição do ser 

humano: animal racional, self, pessoa, ego, ser espiritual, único ser capaz de rir de si 

mesmo, ser que se comunica através da linguagem. Assim, o ser humano é visto por estes 

filósofos como algo que é, definido, fechado.  

Para Heidegger, estes filósofos se esqueceram da diferença ontológica. Dito de 

outro modo, não consideraram a diferença entre ser e ente.  Segundo Heidegger, não somos 

entes permanentes, simplesmente dados, mas sim entes cujo modo de ser está em jogo no 

tempo, Dasein.  

Segundo Dantas (2005), “Dasein nomeia o ente cujo modo de ser está em jogo no 

seu devir temporal e está aberto ao sentido do ser. Esse ente é tradicionalmente chamado 

homem.” (p.20). Com relação ao Dasein, afirma Feijoo (2000): “[...] o dasein ou pré-sença 

é o ente cuja essência é o existir. É o ente que, sendo, se responsabiliza e assume o seu 

próprio ser.” (p.77) 

 A tradução literal da palavra Dasein é ser-aí. O homem que está aí (o dasein 

é o próprio aí), ou seja, lançado no mundo de significados. O termo “aí” remete à condição 

de abertura do Dasein, isto é, “o “homem” é a sua possibilidade de ser, e não um conjunto 

de propriedades substanciais.” (Dantas, 2005, p.20) O ser humano não possui uma 

essência a priori responsável por conferir um sentido ou por definir a sua existência. A 

existência é marcada por um processo de vir-a-ser contínuo que só se encerra com a morte. 

Assim, podemos afirmar que o ser humano é pura indeterminação. E diante dessa condição 

de indeterminação, de existência vivenciada como limite, o Dasein se angustia.  

 

Esse caráter de indeterminação é o nada pelo qual a angústia se angustia. Ao se 

deparar com o seu limite existencial, com o nada, com a ausência de algo que dê 

sentido e coesão à sua existência, o Dasein experimenta a angústia. A angústia é 

ao mesmo tempo um sentimento diante da existência como limite, mas também, 

uma disposição que impele o Dasein a se tornar si - mesmo, ponto de partida 

para uma condição que o constitui como existente. (DANTAS, 2005, p.26) 
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Segundo Sponville (2000), a angústia é um sentimento que nos constitui, faz parte 

da nossa vida. É um sentimento que desperta o nosso ser para “a indistinta possibilidade de 

tudo”. (p.11) Diante da possibilidade de tudo, o homem precisa escolher a si mesmo e se 

responsabilizar pelas escolhas que faz. A “indistinta possibilidade de tudo” remete à 

condição de abertura do Dasein, mas isto não significa que o homem pode tudo escolher, 

pelo contrário, na medida em que faz escolhas, as faz em detrimento de outras. Por este 

motivo, Heidegger afirma que o Dasein se encontra sempre em débito, isto é, sendo, será 

sempre na incompletude. Existe, porém, a possibilidade do Dasein não se reconhecer como 

um processo de vir-a-ser e se iludir acreditando que possui o controle da sua existência.  

 

Estando lançado, o Dasein se encontra na liberdade de escolher entre as 

múltiplas possibilidades que lhe são desveladas. No impessoal, o Dasein 

encontra-se habitualmente na ilusão da completude e do controle sobre o devir. 

O clamor, afinado pela angústia, convoca o Dasein a assumir-se em sua condição 

originária como estando em débito. (DANTAS, 2005, p.42)   

 

  

Em Ser e Tempo (2000), Heidegger faz uma distinção entre temor e angústia. O 

primeiro teme algo, um ente intramundano nas palavras de Heidegger. Isto é, algo 

determinado que represente uma ameaça. Trata-se de um sentimento que possui um objeto 

delimitado. A angústia, por sua vez, não sabe com o quê ela se angustia. O com o quê ela 

se angustia não está em lugar algum. Heidegger afirma: “Aquilo com que a angústia se 

angustia é o “nada” que não se revela em parte alguma”. (p. 250) O nada não tem o 

sentido de ausência de mundo, mas sim de indeterminação, de possibilidade, de abertura. 

Segundo Dantas (2005), “a angústia [...] é um acontecer no ser-aí em que se realiza a 

experiência do ser como nada. O nada é exatamente a própria abertura do “ser-aí”, a sua 

incompletude, o espaço vazio que o “ser-aí” é essencialmente.” (p.41) 

Nas palavras do filósofo, “a angústia se angustia com o ser no mundo como tal” 

(HEIDEGGER, 2000, p. 250). Angustiar-se com o ser no mundo como tal também 

significa reconhecer-se como ser finito, um ser-para-a-morte. Heidegger não pretende 

compreender o fenômeno da angústia do ponto de vista psicológico, mas sim do ponto de 

vista existencial. Não se trata de um sentimento passível de ser ou não vivenciado, mas sim 

de uma estrutura ontológica da existência. Como já foi dito anteriormente, o Dasein sendo, 

será sempre na incompletude e a morte representa o fim desta incompletude, fim no 

sentido de que com a chegada da morte nada mais há a realizar. A morte é a única certeza 
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insuperável do ser humano, é a única possibilidade que encerra as demais. Portanto, o 

Dasein enquanto existe, existe para a morte. Caminha em direção a sua finitude.  

 

Nada está adquirido nunca, nada está prometido nunca, senão a morte. Por isso 

só se pode escapar à angústia aceitando isso mesmo que ela percebe; que ela 

recusa e que a transtorna. O quê? A fragilidade de viver, a certeza de morrer, o 

fracasso ou o pavor do amor, a solidão, a vacuidade, a eterna impermanência de 

tudo... Essa é a vida mesma, e não há outra. Solitária sempre. Mortal sempre. 

Pungente sempre. E tão frágil, tão fraca, tão exposta! (SPONVILLE, 2000, p.18)  

 

No entanto, o Dasein tende ao encobrimento, isto é, ao não reconhecimento da sua 

condição de abertura de sentido e de finitude. 

Inautenticidade e impessoalidade são termos, muitas vezes, utilizados como 

sinônimos por Heidegger. Alguns autores distinguem o sentido de cada um destes termos. 

Segundo Zimmerman, a inautenticidade remete a uma escolha pelo encobrimento, ao 

contrário da impessoalidade que é uma estrutura da existência. Em outras palavras, a 

impessoalidade constitui o Dasein, não é possível escapar dela. O problema se apresenta 

quando, imerso na impessoalidade, o Dasein inautêntico acredita que é aquilo que lhe é 

dado e assim, toma a si mesmo como um ser simplesmente dado. No cotidiano, a 

decadência se mostra naquilo que todo mundo é e naquilo que todo mundo faz. A seguir 

mais uma fala: 

 

“Se quisermos ficar aqui, nós é que temos de nos adaptar. A empresa não muda de baixo 

para cima. É preciso se enquadrar.” (Pedro, 02 anos de banco) 

 

Parece que no setor bancário, para alguns, a vivência da angústia se dá no horizonte 

do impessoal. A angústia surge diante da possibilidade de não cumprir as metas a cada 

mês. É preciso alcançar um lugar de destaque no banco, ou ainda, se manter neste lugar. 

Assim, a possibilidade de perder a função gera sofrimento. Segundo Rodrigues (2008), 

“essa angústia não busca nenhuma forma de disruptura; ao contrário, ela serve para manter 

tudo exatamente em seu devido lugar, gerando necessidades e inquietações que sustentam 

o movimento.” (p. 195). 

Nas reuniões, diante do questionamento de poucos, os gerentes costumam se 

desculpar dizendo: “É assim que funciona. Temos que dançar conforme a música.” Ou 

ainda apontam o sucesso alheio (de outro colega, de outras agências) como medida a ser 
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seguida.  No cotidiano do trabalho bancário, a decadência parece prevalecer. Ainda afirma 

Rodrigues (2008): 

 

[...] frente ao conclame do aberto, tendemos a buscar o “conforto” e a 

tranquilidade do fechamento. No impessoal, vivendo no território do “todo 

mundo”, tendemos a nos manter distantes dos convites existenciais, que nos 

intimam a perceber os nossos limites, como humanos que somos. (p.197).  

 

 

 

O desprezo pelos limites no setor bancário fica evidente quando, por exemplo, a 

aptidão para vendas deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade. Ou ainda, quando 

os números de licenças por depressão, ou por LER/DORT alcançam altos índices.  

 Segundo a Norma Técnica do INSS (2003), define-se LER/DORT 

como:  

 

Uma síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários 

sintomas concomitantes ou não, tais como: dor, parestesia, sensação de peso, 

fadiga, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores, mas 

podendo acometer membros inferiores. [...] Freqüentemente são causa de 

incapacidade laboral temporária ou permanente. São resultado da combinação 

da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a falta 

de tempo para sua recuperação. A sobrecarga pode ocorrer seja pela utilização 

excessiva de determinados grupos musculares em movimentos repetitivos com 

ou sem exigência de esforço localizado, seja pela permanência de segmentos do 

corpo em determinadas posições por tempo prolongado, particularmente quando 

essas posições exigem esforço ou resistência das estruturas músculo-

esqueléticas contra a gravidade. A necessidade de concentração e atenção do 

trabalhador para realizar suas atividades e a tensão imposta pela organização do 

trabalho são fatores que interferem de forma significativa para a ocorrência das 

LER/DORT. (2003, p.01) 

 

De acordo com os dados da Previdência Social, para cada grupo de 10 mil 

trabalhadores, 520 bancários foram afastados por DORT entre 2000 e 2004. Os dados do 

Anuário Estatístico da Previdência Social (2007) mostram que as LER e as DORTs são 

responsáveis por mais de 45% dos benefícios previdenciários concedidos pelo INSS. 

Estudos (Jacques, 2006, Silva, 2006) mostram que o afastamento do trabalho causado por 

estas doenças, não se dá sem sofrimento e angústia. Nestes casos, a angústia adquire 

dimensões patológicas, pois se torna um impedimento para a vida. Na maioria das falas 

apresentadas, o sentimento de angústia parece surgir da tentativa de controlar o 

incontrolável. É preciso repetir o cumprimento das metas a cada mês, aconteça o que 
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acontecer. É preciso garantir a função ou a permanência em determinada agência.  Mas 

seria esta a única vivência possível da angústia?  

Para Heidegger a angústia existencial fornece um acesso para novas possibilidades. 

A angústia possui o privilégio de remeter o Dasein ao seu poder-ser mais próprio. Não se 

trata da angústia do cotidiano, presente nas apreensões e preocupações do dia a dia, mas 

sim daquela que provoca uma estranheza, rompe com a relação de familiaridade mantida 

pelo Dasein com o cotidiano. Em outras palavras, o convida a se responsabilizar pelas suas 

escolhas e o remete à existência enquanto abertura de sentidos. É preciso deixar claro que 

nem todos os bancários se tornam reféns de suas funções e cedem aos princípios da 

instituição. Isto fica evidente nas seguintes falas:  

 

“Para mim, o mais importante é fazer um trabalho honesto, ajudando a empresa sem abrir 

mão dos meus princípios.” (Pedro, 02 anos de banco) Pedro se recusa a fazer coisas erradas 

para cumprir a meta, mesmo ciente de que “somos mensurados pelo o que vendemos”.  

 

“Vejo a meta de duas formas: quando posso cumpri-la e não o faço, fico chateado. Ou 

quando a meta é absurda, trato-a como absurda, não me importo. Me recuso a fazer coisas 

que considero erradas para bater a meta.” (Pedro, 02 anos de banco)  

 

O discurso de Pedro coloca em questão a possibilidade da recusa. Alguns bancários 

não cedem aos apelos da instituição, às cobranças diárias, mesmo cientes das possíveis 

conseqüências desta decisão. Pedro parece disposto a lidar com as possíveis retaliações que 

podem surgir diante da recusa de seguir os princípios da instituição. Parece que Pedro 

adota uma posição de liberdade diante das cobranças e ameaças de transferência. 

Ontologicamente falando, a angústia revela ao Dasein a ausência de um a priori 

capaz de definir a sua existência, ou seja, revela a sua condição de liberdade e ao mesmo 

tempo de responsabilidade frente às escolhas que faz em sua vida.  

Esta relação de liberdade com as exigências da instituição aparece, por exemplo, 

nos bancários que se ajudam, inclusive com relação ao cumprimento das metas, isto é, ao 

finalizarem uma venda, não hesitam em informar a matrícula do colega que ainda não 

atingiu o total de vendas esperado. Ajudam-se cientes de que alguns gerentes não aprovam 

esta atitude porque querem ter uma idéia clara da “produção” individual dos funcionários. 

Há também uma minoria de bancários que parecem não se incomodar com o fato de não se 
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adequarem às exigências da instituição. O bom atendimento e o contato com os clientes é o 

que confere sentido ao trabalho destes bancários. Parecem aceitar-se na sua singularidade, 

no seu modo próprio de ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusão 

 

Compreender o modo como os bancários vivenciam a angústia, tomando como 

referência o pensamento do filósofo Martin Heidegger e de autores contemporâneos como 

Bauman, Sennett e outros foi a principal preocupação deste trabalho. 

A observação do cotidiano de alguns bancários e a compreensão das falas obtidas 

nas entrevistas mostraram que a vivência da angústia se mostra de modos diferentes.   

No sentido ôntico, a angústia parece nascer da tentativa de controle do 

incontrolável. A angústia surge diante do medo de vermos as nossas pretensões de controle 

desmoronarem.  De um lado, a angústia revela a nossa tendência ao fechamento, a nossa 

dificuldade de lidarmos com o inesperado, com a mudança de planos e com o imprevisível. 

Parece que as decisões e atitudes dos bancários, tomados pela angústia do impessoal, 

visam garantir a permanência do status adquirido e a repetição das realizações passadas. 
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Obedecem à lógica do pensamento técnico-calculante, buscando a certeza e o conforto na 

esfera do impessoal, na esfera do “todo mundo”. 

Mas, diante dos imprevistos, o mundo no qual o Dasein se sente seguro se rompe, 

gerando um estranhamento. O que era familiar e previsível deixa de sê-lo. Para Heidegger, 

o estranhamento, num primeiro momento, é vivenciado como um vazio de sentido, como 

uma restrição e não como liberdade de possibilidades. É por este motivo que o Dasein 

tende ao fechamento, procura encobrir a angústia, pois não suporta a sua condição de 

abertura e de indeterminação. Mas a angústia, no sentido ontológico, também tem o 

privilégio de remeter o Dasein ao seu poder ser mais próprio. Em outras palavras, o 

convida a se responsabilizar pelas suas escolhas e o remete à existência enquanto abertura 

de sentidos. A angústia revela ao Dasein a ausência de um a priori capaz de definir a sua 

existência, ou seja, revela a sua condição de liberdade e ao mesmo tempo de 

responsabilidade frente às escolhas que faz em sua vida. Revela a possibilidade de 

estabelecermos uma relação de liberdade com a técnica, de não nos submetermos ao 

pensamento técnico-calculante. 

Apesar da predominância, no setor bancário, do pensamento técnico-calculante, as 

entrevistas mostraram que nem todos se submetem a este pensamento e que assim, outras 

possibilidades de ser se fazem presentes. A fala de Pedro revela a sua condição de 

liberdade. Através da reflexão e do debate sobre o tema, o homem se torna livre para fazer 

as suas escolhas e encontrar alternativas para trilhar novos caminhos, apropriar-se de forma 

singular das condições que parecem já dadas pelo mundo. 
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