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Ouvi uma piada uma vez: um homem vai ao médico, diz que está 

deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só num 

mundo ameaçador onde o que se anuncia é vago e incerto. 

O médico diz: "o tratamento é simples: o grande palhaço Pagliacci está na 

cidade, assista ao espetáculo. Isso deve animá-lo." O homem se desfaz 

em lágrimas. E diz: "Mas, doutor... Eu sou o Pagliacci.".  

 

(Watchmen) 

Alan Moore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOFRIMENTO NO TRABALHO: nem tudo é o que parece ser. 

Contribuições da Psicodinâmica do Trabalho e da Psicossomática 

 

RESUMO 

 

Um dos grandes dilemas na vida do trabalhador se dá quando o trabalho, que é 

essencial para sua sobrevivência e constituição da identidade, se torna um perigo 

para sua existência. Não raro, suas estratégias de defesa para o enfrentamento do 

sofrimento não conseguem evitar o adoecimento e preservar seu equilíbrio psíquico 

e somático. O sofrimento no trabalho vem despertando interesse de pesquisadores 

desde o final da segunda grande guerra sendo estudado primeiramente no campo 

da psicopatologia, que se interessava pelas doenças ocasionadas pela relação 

homem-trabalho, na maioria das vezes buscando um nexo causal que as explicasse. 

A partir da década de 90, outras leituras foram sendo incorporadas e o foco principal 

já não era mais a doença, mas também as possibilidades de prazer e saúde no 

trabalho. Com o surgimento da psicodinâmica do trabalho, outros ingredientes da 

relação homem-trabalho começam a ganhar importância, revelando o trabalho como 

fonte de prazer na medida em que possibilita a valorização, o respeito, a admiração, 

o reconhecimento e a possibilidade de expressar a criatividade. Este artigo busca 

discutir, principalmente, até que ponto o sofrimento no trabalho influencia a saúde do 

indivíduo, e secundariamente, explorar as possibilidades de se revelar como fonte de 

prazer e reconhecimento.  

 

Palavras-chave: Sofrimento; psicodinâmica; trabalho 

 

GRIEF AT WORK: not everything is what it seems. 

Contributions psychodynamics of work and Psychosomatics 

 

Abstract 

One of the major dilemmas in the life of the worker occurs when work that is 

essential for their survival and establishment of identity, becomes a danger to its
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 existence. Not infrequently, their defense strategies to face the suffering can’t avoid 

illness and maintain their psychic and somatic balance. The suffering at work has 

attracted the interest of researchers since the end of the Second World War and was 

first studied in the field of psychopathology, which was interested in the diseases 

caused by man-labor ratio, most often seeking a causal link that explain. 

From the 90s, other readings were incorporated and the main focus was no longer 

the disease, but also the possibilities for pleasure and health. With the emergence of 

psychodynamic work, other ingredients of man-labor ratio are gaining importance, 

revealing the work as a source of pleasure enabling the appreciation, respect, 

admiration, recognition and opportunity to express creativity. This article discusses 

mainly how suffering at work influences the individual health, and secondly, to 

explore the possibilities of revealing as a source of pleasure and recognition. 

Key Words: suffering; psychodynamic; work 

 

 

1. Introdução 

O clássico de 1936 de Chaplin, Tempos Modernos, explorou como o 

trabalhador buscou sobreviver em meio ao mundo moderno e industrializado, nas 

organizações capitalistas pós Revolução Industrial. O homem deveria se adequar às 

máquinas e trabalhar incansavelmente, exercendo nada mais que sua função. Este 

filme retrata como os trabalhadores eram obrigados no início do século XX a vender 

sua força de trabalho, não sendo desejável a expressão da sua criatividade e sem 

qualquer forma de reconhecimento. Dejours (2003) defende que o reconhecimento 

no trabalho pode ser utilizado na construção da identidade do sujeito, portanto a falta 

de satisfação e reconhecimento no trabalho contribui para que "o vagabundo", 

personagem de Chaplin, sofra prejuízos para sua identidade e desenvolva diversos 

problemas psíquicos e até mesmo de conduta social. Em certo momento, o 

personagem confunde sua identidade com a de uma máquina, agindo 

mecanicamente como se houvesse sido programado para tal. 

Indiscutivelmente, os avanços tecnológicos trouxeram benefícios à sociedade 

capitalista. Cada vez mais, as organizações buscam pessoas que estejam 

comprometidas com suas políticas e valores, porém, como discutir valores quando 

as organizações parecem sinalizar que seu interesse principal é o lucro? Como o 
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trabalhador pode atingir os objetivos da empresa, respeitando suas políticas e 

valores, sem que isto resulte numa situação de interesses conflitantes? O filme 

argentino-hispano-italiano dirigido por Marcelo Piñeyro (2005) "O Método - O que 

você faria?" faz uma crítica ao mundo corporativo e dos valores presentes no 

universo empresarial e na sociedade capitalista. O autor levanta um questionamento 

sobre os valores presentes na sociedade contemporânea capitalista, que sugere que 

a competitividade e dominação são as fontes de sobrevivência nesta sociedade. 

Dejours (1999, p. 34) afirma que “o trabalho se inscreve assim na dinâmica da 

auto-realização. A identidade constitui a armadura da saúde mental. Não há crise 

psicopatológica que não tenha em seu núcleo uma crise de identidade". Se o 

trabalho pode ser causa de grande sofrimento ao homem, a falta dele por sua vez 

pode ser ainda mais devastadora. O filme Segunda-feira Ao Sol, de Fernando León 

de Aranoa, dirigido em 2002, mostra o drama de ex-operários de um estaleiro naval 

que têm suas ocupações irremediavelmente extintas no mundo pós-Guerra Fria 

(1989-). A falta de trabalho gera uma sensação de inadequação social, haja vista 

que em uma sociedade capitalista, vida social se resume basicamente ao trabalho, 

sendo assim, neste contexto desloca-se os que não trabalham como entraves do 

sistema. 

Portanto, o presente trabalho busca iniciar uma discussão sobre um tema tão 

complexo e atual na sociedade contemporânea, partindo-se da seguinte 

problemática: até que ponto o sofrimento no trabalho influencia a saúde do indivíduo 

e de que maneiras?  Além disso, quais as causas e efeitos do sofrimento do trabalho 

na saúde psicossomática do trabalhador? Acredita-se estar, dessa forma, 

contribuindo para um debate necessário, tanto no meio organizacional quanto na 

sociedade de um modo amplo, buscando investir em uma maior compreensão sobre 

sofrimento psíquico e prazer no trabalho. Para tanto, usaremos como base um 

referencial teórico que abrange a temática e tem o objetivo, não de exaurir o tema, 

mas lançar pistas sobre a questão aqui proposta. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. A sociedade do trabalho 
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Para Silva (2008), os princípios sobre os quais se fundamenta o conceito de 

sociedade do trabalho podem se dividir em quatro pontos principais: a empresa 

capitalista industrial (cujo modelo é a fábrica), que como uma instituição separada da 

unidade familiar, organiza a atividade produtiva de acordo com critérios racionais e 

econômicos; o trabalhador (manual) assalariado, que vende sua força de trabalho 

como mercadoria. Para que isso seja possível, se faz necessário a instituição do 

mercado de trabalho, onde capitalista e trabalhador se encontram para 

respectivamente comprar e vender força e trabalho; e por último, uma ética do 

trabalho que justifique como moralmente válidas toda a teia das relações que 

compõem esse conjunto. 

Ainda segundo este autor, a idéia de uma sociedade do trabalho está ligada a 

experiência histórica das sociedades desenvolvidas ocidentais – Estados Unidos e 

Europa – desde o início da revolução industrial. A noção de sociedade do trabalho 

se assemelha bastante à noção de sociedade industrial ou até à de capitalismo 

industrial. Ou seja, são sociedades onde a fábrica é a unidade básica mais 

importante de produção e o trabalhador manual é seu principal agente na 

transformação da natureza. 

Para Marx (1988) o trabalho é a base da vida humana, sendo o instrumento 

de mediação entre a natureza e o homem. Resultam como produto do trabalho 

humano os objetos de uso como alimentos e roupas, e também as instituições como 

o Estado, as cidades e nações. Por esta perspectiva o trabalho é o que distingue o 

homem no reino animal, pois através do trabalho enquanto atividade consciente, 

possibilita ao homem regular e dominar a natureza para obtenção de seus fins 

enquanto os animais apenas a usam. O trabalho é então, o instrumento pelo qual o 

homem controla a natureza e como resultado deste, constrói a si próprio, os objetos 

e a estrutura social. 

Para Aron (1981), numa sociedade industrial, o local de trabalho (a empresa) 

está separada da família. Aron ainda acrescenta outros pontos como: primeiro, um 

tipo original de produção caracterizada pela divisão técnica do trabalho no interior da 

empresa; segundo, a acumulação de capital pela empresa industrial e, portanto, o 

caráter progressivo da economia; terceiro, a necessidade do cálculo econômico 

racional; e, por fim, a concentração dos trabalhadores no local de trabalho. 
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Segundo Bell (1976), é possível que num dado período histórico um princípio 

específico torne-se tão importante que determine as outras relações sociais, mas 

não se pode derivar daí que este princípio sempre irá determinar a estrutura de toda 

uma sociedade. 

Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, o trabalho se tornou o 

princípio fundamental organizador das relações sociais e, portanto, a forma pela qual 

os indivíduos adquirem existência e identidade social pelo exercício de uma 

profissão. 

Segundo Offe (1989), foram estas as razões que levaram os pensadores 

clássicos a privilegiar a noção de trabalho, a ponto desta noção acabar aparecendo 

como a pedra fundamental da teoria sociológica e ponto de referência das pesquisas 

sociais. 

Porém, durante as últimas décadas, um conjunto de mudanças estruturais 

levou alguns autores a questionar a centralidade atribuída ao trabalho. 

 

2.2. A crise da sociedade do trabalho 

Segundo Ruy (1997), o trabalho cria o homem, potencializa a sua força 

produtiva e determina as bases em que se estabelecem as relações sociais. Para a 

compreensão da sociedade, portanto, sua estrutura social, política e jurídica, é 

necessário que se volte a atenção para as relações de trabalho, para a forma e os 

meios com que é concebida a produção material, pois, segundo Marx (1988),  os 

meios de trabalho não são apenas medidores do grau de desenvolvimento da força 

de trabalho humano, porém são também indicadores das condições sociais nas 

quais se trabalha. 

Esta abordagem, porém, vem sendo objeto de questionamentos por autores 

que entendem que a “sociedade do trabalho” já não corresponde às novas 

dinâmicas sociais produzidas pela contemporaneidade. 

Para Habermas (1987), por exemplo, o trabalho não organiza mais a 

sociedade, ela é hoje autoprogramável, valorizando mais o sujeito e a política como 

ordenadores da vida social e do Estado em detrimento da esfera da produção. Para 

Habermas, referências como a vida quotidiana, o espaço vital e o modo de vida 
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determinam a vida social mais do que a produção o faz. Os indivíduos, a sociedade, 

e o Estado, portanto, já não têm no trabalho a referência central para a sua 

existência. 

Bauman (2001) afirma que o trabalho perdeu a centralidade e eficiência, pois, 

para ele, o trabalho não oferece mais o eixo seguro para fixar autodefinições, 

identidades e projetos de vida, da mesma maneira que não pode ser concebido 

como fundamento das relações sociais ou como eixo ético da vida industrial. Para o 

autor, não se pode esperar que o trabalho “enobreça” e torne os homens “seres 

humanos melhores”, e raramente alguém é elogiado e admirado por ser trabalhador 

e possuir emprego. 

As mudanças estruturais decorrentes do uso da informática e da micro-

eletrônica na produção industrial elevaram a produtividade a tal ponto que levaram a 

desfazer, nas últimas décadas, a até então equação entre crescimento econômico e 

crescimento do nível de emprego. Assim, atualmente, a perspectiva de um mundo 

sem trabalho já não parece tão distante quanto parecia há trinta anos. 

Coriat (1989), afirma que as modificações no processo de trabalho, em 

consequência da aplicação da micro-eletrônica na produção industrial, acabaram 

com a possibilidade de controle operário sobre o ritmo de produção. Para Coriat, a 

micro-eletrônica permitiu dar um salto à frente em relação à lógica de economia de 

tempo, que caracteriza os processos de trabalho tayloriano e fordiano, onde o ritmo 

de trabalho dos operários determina o ritmo de produção e o rendimento obtido 

ainda depende do tempo humano. Já na fábrica automatizada, o ritmo da produção 

não depende mais do ritmo de trabalho dos operários, mas sim do rendimento das 

instalações. Com isso, Coriat conclui que o trabalho vivo fica relegado às tarefas de 

comando-vigilância-controle dos dispositivos automáticos. 

Segundo Gorz (1988), o processo de racionalização, transformou o trabalho 

concreto em trabalho abstrato e o homem pobre em trabalhador disciplinado. A 

atividade produtiva perdeu seu sentido, suas motivações e seu objeto para se tornar 

em um meio de ganhar um salário. Ela deixou de fazer parte da vida para se tornar o 

meio de “ganhar a vida”. O tempo de trabalho e o tempo de viver separaram-se; o 

trabalho, seus instrumentos, seus produtos adquiriram uma realidade separada 

daquela do trabalhador e passaram a depender de decisões estranhas. A satisfação 
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de trabalhar foi substituída em benefício somente daquilo que podia se transformar 

em dinheiro. 

Antunes (2005), porém, defende a centralidade do trabalho na vida social. 

Para isso, Antunes questiona: 

 

Quando se fala de crise da sociedade do trabalho, é absolutamente 

necessário qualificar a dimensão do que se está tratando: se é uma crise da 

sociedade do trabalho abstrato [...] ou se se trata da crise do trabalho em 

sua dimensão concreta [...]. (ANTUNES, 2005, p. 33). 

 

Para Antunes (2005), se falarmos que a crise gira em torno da primeira 

dimensão, podemos negar que a sociedade contemporânea move-se pela lógica do 

capital e ignorarmos a presença do trabalho abstrato, alienado na vida dos 

indivíduos. Neste sentido, Antunes defende que ainda estamos em uma sociedade 

do trabalho, que apenas substitui o trabalho vivo pelo trabalho morto, mas que não 

deixa de se mover dentro do sistema capitalista e, consequentemente, de alienar 

cada vez mais o homem. 

 

2.3. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho 

Segundo Leite (2003), a partir de estudos iniciados no pós Segunda Guerra 

Mundial – principalmente os desenvolvidos por Tosquelles e Le Guillant, foram 

amplamente comprovadas as consequências do trabalho fragmentado, alienante e 

estressante em termos de agravamento do sofrimento psíquico. Da mesma forma, 

são registradas as consequências desse sofrimento para os trabalhadores e suas 

famílias e a sociedade, gerando, entre outras coisas, o agravamento da violência em 

suas múltiplas facetas. 

Para Dejours (1999), estudioso das condições de trabalho e as suas 

consequências para as pessoas e para a sociedade, as suposições do paradigma 

mecanicista já não se sustentam mais. Não só os pressupostos de Taylor do início 

do século, mas também suas versões contemporâneas apontam sua falência. Ele 
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considera que o trabalhador atribui significado às suas ações e às ações dos outros 

e elabora seus estilos próprios de trabalho. Assim, em condições adversas de 

trabalho observa-se, não raro, demonstrações por parte dos trabalhadores de que 

suas rotinas se tornam desconfortáveis, angustiantes e, em muitos casos, 

psicologicamente insuportáveis. 

Assim, a partir do início final da segunda grande guerra uma nova área de 

estudos denominada Psicopatologia do Trabalho surgiu, tendo como motivo 

principal a preocupação em fundamentar a clínica do sofrimento, na relação 

psíquica com o trabalho. 

Nesta abordagem CODO (1993), afirma que o trabalho pode então 

ultrapassar seus conceitos econômicos, filosóficos, e sociológicos, passando a 

ser definido como uma psicopatologia, sendo que a etiologia (agente causal) 

desta psicopatologia origina-se nas pressões do trabalho; pressões estas que 

ameaçam a saúde mental e o equilíbrio psíquico, na organização do trabalho. 

Um dos mais cruéis golpes que o homem sofre no trabalho é a frustração 

de sua expectativa inicial, à medida que a promessa de felicidade, satisfação 

pessoal e material, para o trabalhador possa vir a ser substituída pela infelicidade 

e insatisfação pessoal e profissional, desencadeando o sofrimento humano nas 

organizações.  

Segundo Dejours (1999), o problema do sofrimento no trabalho 

intensificou-se após a década de 1960, quando houve uma aceleração desigual 

das forças produtivas, da ciência, das máquinas e das técnicas. Estes fatores, 

aliados às novas condições de trabalho - que podem ser entendidas por meio do 

ambiente físico (barulho, luminosidade, temperatura); do ambiente biológico 

(presença de vírus, parasitas, fungos, bactérias); do ambiente químico (vapores, 

poeira, fumaça e gases); pelas condições de higiene, de segurança e as 

características do posto de trabalho nas indústrias; facilitaram o aparecimento de 

sofrimento na vida dos operários. No pensamento desse autor, o sofrimento está 

associado a fatores históricos, laborativos e àqueles favoráveis ou não para a 

vida do trabalhador, relacionados ao trabalho e à vida humana. 

Contudo, uma dos maiores contribuições de Dejours foi a explicitação de 

que o sofrimento è inerente à condição humana, porém, não deve ser banalizado. 
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O sofrimento está presente na vida de todo ser humano e, uma vez canalizado 

para objetivos importantes de sua vida, apresenta-se como força motriz da 

criatividade. Apresenta-se, dessa forma, como uma energia necessária quando o 

sujeito se depara com uma situação inédita para ele ou não prevista que precisa 

ser solucionada. Dejours (1999) vai se referir à experiência do fracasso ou, mais 

especificamente, a uma experiência de revés que se instala na vida do sujeito 

quando as condições presentes não dão conta daquilo que precisa ser realizado. 

No âmbito do trabalho, as prescrições oriundas da organização do trabalho 

muitas vezes não são suficientes para a efetiva realização do trabalho, ou até 

mesmo se configuram como obstáculos para sua realização. O sofrimento 

oriundo de tal discrepância (trabalho prescrito\trabalho real) é utilizado para a 

gestão que todo trabalhador necessita realizar diante dessa lacuna. 

Dejours (2004) absorve grande contribuição da Ergonomia da Atividade ao 

retomar um ponto fundamental sobre a compreensão da relação homem-

trabalho: a diferença entre trabalho prescrito e trabalho realizado. O trabalho 

prescrito corresponde ao que antecede a execução da tarefa, sendo fonte de 

reconhecimento e punição. Já o trabalho real é o próprio momento de execução. 

Dejours chega a definir o trabalho como tudo aquilo que não está prescrito, pois é 

a ação real do trabalhador que realiza o trabalho e não o prescrito. Há diversas 

possibilidades diferentes das previstas pela prescrição que podem acontecer 

durante a execução: ineditismos, imprevistos, contradições, ambivalências, 

falhas, etc. E como variável de ajuste dessa engenharia tem-se o trabalhador. 

Em 1980, Dejours publicou o livro entitulado "A Loucura do Trabalho: estudo 

de psicopatologia do trabalho", inovando o estudo das influências da organização do 

trabalho sobre o aparelho psíquico. Esse livro se tornou um marco tanto na França 

quanto no Brasil. Assim, a psicopatologia do trabalho delimitou seu campo não mais 

com a descrição das doenças mentais ligadas ao trabalho, mas com a investigação 

sobre as formas de resistência desenvolvidas pelos trabalhadores para lidar com as 

pressões psíquicas do trabalho e driblar a descompensação e a loucura. Dessa 

forma a psicopatologia do trabalho redefiniu seu objeto de pesquisa, passando a 

centrar seu foco naquilo que convencionou chamar de sofrimento no trabalho. 

Este mesmo autor, afirma que a impossibilidade de mudar ou aliviar as 
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restrições psíquicas ligadas ao trabalho é a principal origem para a frustração, a 

insatisfação e o sofrimento do trabalhador, sofrimento este que pode ser controlado 

por um sistema de defesas. Ao constatar sua impotência quanto a capacidade de 

mudar a realidade, o trabalhador utiliza os mecanismos de defesa, ou estratégias 

defensivas com o objetivo de “camuflar” o sofrimento. Com isso, é compreensível o 

fato de trabalhadores apresentarem características de normalidade aparente mesmo 

estando em processo de sofrimento psíquico.  

Segundo Dejours (1992), as estratégias defensivas podem ser individuais ou 

coletivas. As estratégias defensivas coletivas referem-se a forma como os 

trabalhadores se organizam conjuntamente com o objetivo comum de eliminar o 

custo negativo do trabalho. As estratégias coletivas requerem cooperação entre os 

trabalhadores. Esta relação coletiva fortalece o indivíduo, que tem maior poder de 

barganha política, além de se sentir parte de uma rede de apoio coletiva. Não basta 

apenas que haja apenas um agrupamento de trabalhadores, mas sim, que haja um 

estabelecimento de relações de cooperação, confiança mútua e reconhecimento 

entre os indivíduos. 

Já as estratégias defensivas, são táticas individuais. Por meio de uma 

dinâmica alienante e com a fragilização do coletivo de trabalho, estas estratégias 

negam ou racionalizam o sofrimento. Estas estratégias são, a maioria das vezes, 

inconscientes. Nestes casos, a criatividade é usada para transformar o sofrimento, 

aumentando a resistência do trabalhador ao risco de desequilíbrio psíquico e 

somático. Dessa forma, o trabalho acaba por se tornar mediador da saúde. 

O termo Psicodinâmica do Trabalho se deu a partir do momento em que o 

estudo da normalidade se sobrepôs ao da patologia. Para Dejours (1993), o que 

importa na Psicodinâmica do Trabalho, é estudar como o trabalhador mantém a 

normalidade psíquica, mesmo se sujeitando às condições de trabalho 

desestruturantes. O sofrimento é situado no espaço da luta entre o funcionamento 

psíquico e os mecanismos de defesa de um lado e as pressões organizacionais 

desestabilizantes do outro lado. Para o autor, o sofrimento serve como uma forma 

de manter o equilíbrio psíquico, apesar de tudo. A maior crítica da Psicodinâmica do 

Trabalho é ao fato de que o trabalho Taylorista impede a criação da identidade no 

trabalho, que acontece entre o trabalho prescrito e o trabalho real. 
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A Organização Científica do Trabalho não se limitaria apenas à 

desapropriação do saber; ela proibiria, também, toda a liberdade de 

organização, de reorganização e de adaptação ao trabalho, pois tal 

adaptação exigiria uma atividade intelectual e cognitiva não esperada pelo 

taylorismo. (Dejours, 1993, p. 38). 

 

A Psicodinâmica do Trabalho tem como uma de suas principais bases a 

Psicanálise, desta forma, pode-se afirmar que uma das maiores heranças da 

Psicanálise para a Psicodinâmica do Trabalho, é o conceito de sublimação. Segundo 

Dejours (1992), a sublimação pode ser entendida como um mecanismo de defesa 

contra os impulsos psíquicos negativos, transformados em algo positivo e 

socialmente valorizado. Desta forma, o sofrimento causado pelo trabalho pode ser 

transformado pela sublimação, tornando‑se em prazer. 

Um ponto importante a se ressaltar é que a Psicodinâmica do Trabalho visa a 

coletividade do trabalho e não apenas o indivíduo isolado. Sendo assim, a 

Psicodinâmica do Trabalho busca fazer intervenções voltadas para a organização do 

trabalho à qual os indivíduos estão inseridos e não a atos terapêuticos individuais 

após o diagnóstico do sofrimento psíquico no trabalho. Alderson (2004) relaciona 

três premissas utilizadas pela psicodinâmica do trabalho: 

 

 A primeira refere-se ao sujeito em busca da auto realização. 

 

A concepção teórica do sujeito em PDT postula, com efeito, que todo 

indivíduo é habitado pelo desejo de realização que se inscreve na busca da 

identidade que o anima, que ele persegue e que o leva a querer oferecer 

sua contribuição à criação social ou à construção de uma obra comum 

(ALDERSON, 2004, p. 252). 

 

 A segunda refere-se à existência de uma discrepância entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real. 

 

Este fato mobiliza o sujeito e suscita seu investimento subjetivo na atividade 

de trabalho. Ao interpelar a inteligência prática do sujeito e ao solicitar sua 

criatividade, o trabalho que deixa uma margem de autonomia oferece ao 
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indivíduo a possibilidade de autorealização e de construir sua identidade 

(ALDERSON, 2004, p. 253) 

 

 A terceira refere-se ao reconhecimento. Como afirma Alderson (2004, p. 253) “a 

construção da identidade no trabalho apoia-se sob o ângulo da Psicodinâmica, 

sobre o necessário olhar do outro que pode ser tanto um coletivo de trabalho ou 

uma comunidade de pertença.” 

 

Quadro 1 - Evolução da Psicodinâmica do Trabalho 

 Período Aspectos enfatizados na fase 

1970 – Surgimento 
Psicossomático, estudo do sofrimento 

psíquico. 

1980 - Segunda Fase 
Foco  na Psicopatologia – iniciam-se os 

estudos sobre as estratégias defensivas. 

1990 - Terceira Fase 

Foco na ampliação da Psicodinâmica, e 

influências críticas, a partir da teoria 

comunicacional, crítica de Habermas (1989) 

e a banalização da injustiça social, e no 

prazer e os mecanismos de enfrentamento 

dos trabalhadores. 

2000 – Atual 

Foco na relação trabalho x construção da 

identidade do trabalhador e as vivências de 

prazer-sofrimento no trabalho; foco também 

na psicologia do reconhecimento e da 

sublimação como estratégia de 

enfrentamento e nos estudos sobre clínica do 

trabalho. Clínica psicodinâmica do trabalho. 

Fonte: adaptado de Pires (2011) e Dias (2007, p. 43). 

  

Um ponto importante abordado por Dejours (2004) refere-se à concepção de 

sujeito, importante para a clínica do trabalho, que busca desenvolver o campo da 

saúde mental e do trabalho, partindo do trabalho de campo e se deslocando e 

retornando constantemente a ele. O autor afirma que o sujeito do inconsciente da 
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Psicanálise está integrado, teoricamente, ao sujeito do sofrimento e do prazer da 

Psicodinâmica. Desejo se confronta com a realidade.1 

 

A psicodinâmica do Trabalho é antes de tudo uma clínica. Ela se desdobra 

sobre um trabalho de campo radicalmente diferente do lugar da cura. 

Afirmar que ela é uma clínica implica que a fonte de inspiração é o trabalho 

de campo, e que toda a teoria é alinhavada a partir deste campo. 

(DEJOURS, 2003, p.137) 

 

2.4. Satisfação, Insatisfação no Trabalho e as Doenças Psicossomáticas 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgados em 

2013, têm-se que: 

 2,02 milhões de pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades 

relacionadas com o trabalho. 

 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não letais relacionadas com o 

trabalho. 

 A cada 15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou doenças 

relacionadas com o trabalho. 

No Brasil, em abril de 2014, o Ministério da Previdência social, lançou um 

Boletim Informativo sobre Benefícios por Incapacidade, apresentando um balanço 

                                                      
1
 As duas principais correntes da Clínica do Trabalho são a Psicodinâmica do Trabalho, tendo como horizonte 

doutrinal a psicanálise (Dejours, 2000, p. 25); e a clínica da atividade, que tem seu horizonte baseado na corrente 

histórico-cultural em psicologia e em lingüística, entre Bakhtin e Vygostski (Clot, 1999a; Clot, 1999 b). Para 

Dejours, “o objeto da psicodinâmica do trabalho não é o trabalho” (1996 b, p.7). São as dinâmicas intra e 

intersubjetivas que conformam o seu objeto. Existe, segundo Dejours “uma psicologia do trabalho convencional, 

onde o trabalho figura como atividade-objeto [...]. Mas, precisamente, a psicodinâmica do trabalho não é uma 

psicologia do trabalho, mas uma psicologia do sujeito.” (p.8). Os estudos da Clínica da Atividade (CLOT, 2006), 

discorrem a compreensão do trabalho a partir da “atividade realizada” e o “real da atividade”. A atividade 

realizada é o que pode ser diretamente observado, o que realmente foi feito durante o trabalho. O real da 

atividade, diz respeito ao que não foi realizado efetivamente, porém seria importante pelo trabalhador e interferiu 

em sua atividade. Esta é uma da ação e transformação, possibilitando ao trabalhador desenvolver sua capacidade 

de agir sobre o espaçolaboral e sobre si. 
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dos auxílios-doença e das aposentadorias por invalidez – benefícios por 

incapacidade – concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no 

período de 2000 a 2011. Durante estes 12 anos, doenças motivadas por fatores 

ergonômicos e a sobrecarga mental têm superado os traumáticos – como fraturas. 

Enquanto as primeiras, responsáveis pelos afastamentos por doenças do trabalho, 

alcançaram peso de 20,76% de todos os afastamentos, aquelas do grupo 

traumático, responsáveis pelos acidentes típicos, representaram 19,43% do total. 

Esses dados vêm ilustrar o que temos tentado argumentar nesse trabalho: 

o papel central do trabalho na vida das pessoas e principalmente na sociedade 

moderna, quando um grande dispêndio do tempo e energia psíquica das pessoas 

é em função dele. De acordo com Pagés et al. (1987), o indivíduo está ligado à 

organização moderna não apenas por laços morais e materiais, por satisfações 

ideológicas e vantagens econômicas que ela lhe proporciona, mas também por 

laços psicológicos. A organização tende a se tornar fonte de seu prazer e sua 

angústia. 

Dejours (2004), tem por objeto de pesquisa a vida psíquica no trabalho, 

focando no sofrimento psíquico e nas estratégicas utilizadas pelos trabalhadores no 

enfrentamento do sofrimento, superação e transformação do trabalho em fonte de 

prazer. 

A satisfação no trabalho é algo de difícil definição, pois segundo Fraser 

(1983), trata-se de um estado subjetivo onde a satisfação com uma situação ou 

evento varia de pessoa a pessoa, de circunstância para circunstância, de acordo 

com o tempo para a mesma pessoa e está sujeita às influências das forças internas 

e externas ao ambiente de trabalho. 

Dejours, Abdoucheli e Jayt (1994) afirmam que o prazer do trabalhador 

resulta da descarga de energia psíquica do trabalho. Porém, o trabalho nem 

sempre é patogênico. Ao contrário, tem poder estruturante em face tanto da 

saúde mental quando física, logo, o trabalho é mediador da saúde. 

É importante entender a diferença entre motivação e satisfação. Para isso, 

Steuer (1989) explica que a motivação é a tensão causada pela necessidade, e por 

outro lado, a satisfação é a sensação de atendimento desta necessidade. Steuer 

(1920) foi o precursor dos estudos sobre satisfação no trabalho, que pela sua 
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subjetividade, conforme já dito, vem sendo estudada sob diferentes aspectos e 

referenciais teóricos. 

 

Quadro 2 - Principais abordagens teóricas sobre satisfação no trabalho 

Teoria Principais Pressupostos 

Hierarquia das Necessidades Humanas 

As necessidades humanas podem ser hierarquizadas em cinco 

níveis: (1) necessidades fisiológicas; (2) necessidades de segurança; 

(3) necessidades sociais; (4) necessidade de estima;  e (5) 

necessidades de auto-realização. (Maslow, 1970) 

X & Y 

Na Teoria X, apresentada por McGregor (s. d.), o homem é 

considerado indolente, irresponsável, passivo, preguiçoso e resistente 

à inovações. A hierarquia se faz necessária e a administração deve 

organizar e controlar os empregados. A satisfação no trabalho está 

totalmente ligada às recompensas financeiras (Licht, 1990; Pérez-

Ramos, 1980). A Teoria Y, também de McGregor (s. d.), contempla 

os aspectos da organização como elementos determinantes das 

relações homem-trabalho. McGregor ao explanar a teoria Y afirma 

que os objetivos organizacionais e individuais são integrados, e que 

dependendo de algumas condições evitáveis, o trabalho pode ser 

fonte de prazer ou castigo. 

Teoria da Motivação-Higiene 

A insatisfação é determinada pela falta de "fatores de higiene", que 

por serem externos ao indivíduo, são considerados extrínsecos. Já a 

satisfação, segundo Herzberg, é determinada pela existência de 

"fatores motivadores", considerados intrínsecos por estarem ligados 

ao desenvolvimento pessoal. Herzberg (1971). 

Expectância 

O indivíduo estará motivado, desde que esse esforço se traduza em 

recompensas da organização, em termos monetários, de carreira 

e/ou pessoais. As recompensas satisfarão os seus objetivos 

individuais. (Vroom, 1967) 

Imaturidade-Maturidade 

O desenvolvimento ou amadurecimento do trabalhador depende das 

condições propostas pela organização, que muitas vezes mantém, 

propositalmente, os empregadors imaturos, visando adaptá-los ao 

trabalho, alienando-os. As organizações precisam promover o 

desenvolvimento do empregado, para que saiam da imaturidade e 

alcancem a maturidade. (Argyris, 1969). 

Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho 

O bem-estar é decorrente da existência de um sentido do trabalho 

executado. Se o trabalho é livremente escolhido e organizado ele 

oferece vias de descarga da carga psíquica e é um trabalho 

equilibrante e estruturante. (Dejours, 1994). 

Locke 

A satisfação no trabalho é uma função da relação percebida entre o 

que um indivíduo quer de seu trabalho e o que ele percebe que está 

obtendo. A satisfação no trabalho seria, então, um estado emocional 

prazeroso, e resultante da avaliação do trabalho em relação aos 

valores individuais. (Locke, 1969) 

Fonte: adaptado de Martinez (2002) 
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Para Freire (2000), os aspectos emocionais são compreendidos como fonte 

de alimento do corpo físico, que na impossibilidade de se expressar, pode 

comprometer o seu equilíbrio. Para Freud (1982), as diferentes soluções 

encontradas por cada indivíduo em face de conflitos experimentados ao longo da 

vida, ou em um momento particular desta, determinam o bem-estar ou o adoecer. 

Quando trata-se das questões do corpo e mente destaca-se a 

psicossomática, que de acordo com Lipowiski (1984), tem a intenção de abranger 

uma visão de integralidade do homem, ou seja, sua totalidade, um complexo mente-

corpo em interação com um contexto social. Volich (2000) afirma que a 

psicossomática, herdeira das correntes que concebem a unidade corpo-mente, 

busca compreender a existência humana, a saúde e a doença segundo essa visão 

integrada. O termo "psicossomática" foi utilizado pela primeira vez em 1918 pelo 

psiquiatra alemão J. C. Heinroth, quando escreveu um artigo onde ressaltava a 

importância e a influência das paixões sobre a tuberculose e o câncer. (RIETH, 

2003, p. 62) 

Um dos fundadores e presidente da Sociedade Americana de 

Psicossomática, Wolff, em 1952, demonstrou que os distúrbios da relação do 

homem com seu ambiente físico e psicossocial podem gerar emoções 

desprazerosas e desencadear diversas reações, inclusive doenças. (França e 

Rodrigues, 2005, p. 89). Segundo Freire (2000), o termo psicossomática, que é 

compreendido como a relação do corpo e mente, ou seja, da interdependência dos 

aspectos biológicos e psicológicos, também pode ser utilizado para tratar da 

correlação entre trabalho e saúde mental. 

Dejours (1992) insiste que uma das maiores causas da doença somática é o 

bloqueio contínuo que a organização, em especial o sistema taylorista, pode 

provocar no funcionamento mental. Ao falar sobre doenças mentais, aponta que a 

somatização é um processo pelo qual o conflito que não consegue encontrar uma 

resolução mental desencadeia, no corpo. 

 

O indivíduo, durante seu desenvolvimento, estrutura formas no corpo e na 

mente, de ser e reagir aos mais diferentes estímulos a que ele poderá se 
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submeter, sempre na tentativa de manter o equilíbrio de seu organismo. 

Quando uma pessoa reage aos diversos impactos a que se submete 

quotidianamente, carrega nesse processo uma volta ao equilíbrio. Mas 

estes impactos fazem parte de sua vida, e as tensões que eles provocam 

deixam marcas e modificam seu corpo. (FRANÇA; RODRIGUES, 2005, p. 

117). 

Segundo Freire (2000), a vivência psicossomática surge pelo conflito corpo-

alma, conflito este responsável pela dor de não conseguirmos elaborar a divisão 

interna que nos fragmenta. Ela é a porta-voz que transmite, por meio do sintoma e 

da doença orgânica, a parcialidade, a falta de unidade do corpo que se vê impedido 

de atingir uma identidade. O corpo, representa a referência física do sujeito; a ele 

pertence a história genética, a marca da hereditariedade. O corpo contém a 

sexualidade e a agressividade; o fisiológico, o instintivo, o não consciente, o 

espontâneo, os papéis psicossomáticos. No corpo se imprime o condicionamento, o 

cultural, o educado, o robotizado, a conserva, os papéis psicodramáticos e sociais. 

Segundo Mello Filho (1992), um passo importante para se entender as 

doenças psicossomáticas, foi entender o estudo da pessoa como ser histórico, 

constituído por três subsistemas: corpo, mente e social. Desta forma, o corpo passa 

a ser entendido como expressão do constante contato com o mundo externo. E 

como explica Freire (2000), falar de psicossomática é referir-se a sintomas, doenças 

e queixas físicas ligadas ao psíquico. 

Há um número extenso de sintomas psicossomáticos existentes, onde 

destacam-se primeiramente os sintomas decorrentes das funções dos órgãos. Como 

afirmam França; Rodrigues (2005) encontram-se aqueles que, resultantes das 

alterações das funções das fibras musculares lisas, poderiam provocar: 

 

 No aparelho digestivo: vômitos, diarreia, prisão de ventre, alterações da 

motilidade do estômago e intestino; 

 No aparelho respiratório: asma, bronquite; 

 No aparelho gênito-urinário: dor ao urinar, cólicas renais, aumento da 

frequência urinária, vaginismo, ejaculação precoce, cólicas menstruais; 
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 No aparelho circulatório: hipertensão arterial, enxaqueca, cefaleia de tensão; 

 Na pele: neurodermites, eczemas, pruridos. 

Ainda, segundo França; Rodrigues (2005), caso as alterações das funções 

forem predominantemente secretoras, manifestam-se modificações na produção de 

muco, da secreção das glândulas endócrinas, na produção de hormônios do 

aparelho digestivo, da secreção pancreática, biliar e entérica. Quando percebe-se 

diminuição da resistência da mucosa a agentes agressivos, pode-se resultar em 

hemorragias e ulcerações. 

Segundo Mello Filho (1992), a dor pode apresentar-se como um dos sintomas 

mais comuns. 

Ainda segundo Mello Filho (1992), a dor pode ser interpretada como uma 

sinalização de que algo está errado. Uma forma de o organismo avisar que há algo 

fora da normalidade. Porém, com o tempo, a dor pode se tornar o centro da vida do 

indivíduo, tornando-se sua doença. O autor afirma ainda que uma grande parte de 

pacientes internados com dor crônica, apresentam depressão evidente. 

De acordo com França Rodrigues (2005), a fadiga pode ser definida como 

estado físico e mental, resultante do esforço prolongado ou repetido que terá 

repercussões sobre vários sistemas do organismo, desencadeando múltiplas 

alterações de funções, que conduz a diminuição do desempenho no trabalho tanto 

qualitativa quanto quantitativa, em graus variáveis, e também ao absenteísmo do 

trabalho e a uma série de distúrbios psicológicos. 

Segundo França; Rodrigues (2005), os distúrbios do sono são os sintomas 

mais comuns que uma pessoa pode apresentar quando passa por situações que 

exigem demasiado esforço. Ainda segundo estes autores, as estatísticas referentes 

ao afastamento do trabalho por doença e aposentadoria por invalidez mostram que 

hipertensão arterial, doenças das articulações e transtornos mentais são as mais 

frequentes, relacionando-se aos transtornos mentais que causam mais 

afastamentos, enquanto a hipertensão é a que mais conduz à aposentadoria. 

 

3. Metodologia 
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O presente estudo trata de uma pesquisa de natureza bibliográfica, com 

objetivo descritivo que compreende a descrição das características dos temas 

abordados, através de fatos já observados e registrados, sem a interferência do 

autor. Os procedimentos técnicos utilizados no decorrer do artigo são a pesquisa 

bibliográfica através de leituras, análises e interpretações de livros, artigos e filmes 

que tratam a temática. 

 

4. Considerações finais 

Este artigo de revisão bibliográfica buscou verificar até que ponto o sofrimento 

no trabalho influencia a saúde do indivíduo, e, além disso, as causas e efeitos do 

sofrimento no trabalho na saúde do trabalhador. Para tanto, utilizou-se da revisão 

bibliográfica dos principais autores que abordam o tema. 

Durante a pesquisa, pôde-se observar que há tanto autores que defendem o 

trabalho como sendo a base fundamental da sociedade, como autores que 

defendem que o trabalho tem papel secundário na vida do homem. Porém, é 

interessante perceber que não houve autores que desconsiderassem a importância 

do trabalho na vida humana assim como sua influência no comportamento do 

indivíduo. 

Foi possível notar que o trabalho é, sem dúvidas, um dos fatores mais 

influentes na vida do homem, e por isso, deve ser fonte de prazer e realização. É 

importante que o trabalhador possa exercer sua criatividade, e tenha liberdade para 

trabalhar com sua individualidade respeitada, ou seja, que a organização não seja 

fonte de alienação, desconstruindo sua identidade, e desencadeando crises 

patológicas. 

Como sugestão para novos estudos, seria interessante explorar o papel da 

base familiar, ou até mesmo os laços sociais, como fontes auxiliadoras da 

manutenção da saúde do trabalhador. 

É interessante observar que até mesmo o sono, período onde o indivíduo 

deve se reabilitar ou regenerar suas energias, pode ser afetado quando este 

indivíduo sofre pressões demasiadas no trabalho, ou tem uma carga psíquica 

exagerada. 
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O sofrimento no trabalho exerce de fato papel fundamental para a saúde do 

indivíduo, podendo ser fonte de realização e prazer, como também a fonte 

causadora das maiores tragédias da vida humana. 
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