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Resumo: De certo modo podemos afirmar que o sofrimento no trabalho está democratizado, tendo em 
conta que pode afetar todos os trabalhadores, em qualquer nível hierárquico. As organizações 
aparentam ter inúmeras preocupações com a sua imagem para o exterior, mas raramente revelam a 
mesma atitude para com os seus profissionais. Metaforicamente, as empresas parecem aqueles 
presentes baratos com embalagens conspícuas, ou seja, são apenas “laminagens a ouro”. O universo 
laboral quotidiano está a produzir novas e velhas formas de sofrimento, o qual é preciso saber 
identificar e analisar. É esse o objetivo principal deste artigo. Todavia, é pertinente sublinhar que o 
teatro laboral não oferece apenas este lado negativo. Há aspetos positivos no mundo do trabalho. Por 
isso, sustentámos a nossa reflexão numa abordagem que retrata as consequências do trabalho na 
saúde mental dos trabalhadores, a partir do prazer que suscita ou do sofrimento que produz. Esta 
disciplina é a psicodinâmica do trabalho, cujo principal mentor é Christophe Dejours. 

Palavras-chave: Trabalho, sofrimento, psicodinâmica do trabalho. 

 

Abstract: In a way we can affirm that the suffering in work is democratized, since it affects all workers at 
any hierarchical level. Organizations appear to have many concerns about their image to the outside 
world, but rarely reveal the same attitude towards their professionals. Metaphorically, companies look 
like those cheap gifts that appear to be expensive. The daily labour universe is producing new and old 
ways of suffering, which you need to be able to identify and analyze. That's the main purpose of this 
article. However, it is pertinent to underline that the labour theatre does not only offer this downside. 
There are positive aspects in the work world. Therefore, we based our reflection on an approach that 
shows the consequences of work in the mental health of workers, from the pleasure it brings or from the 
suffering it produces. This discipline is the psychodynamics of work, whose main mentor is Christophe 
Dejours. 

Keywords: Work, suffering, psychodynamics of work. 
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1- Introdução 

Se é verdade que nas últimas décadas os avanços técnicos e tecnológicos 

permitiram aliviar o esforço físico em determinados contextos laborais, é igualmente 

verdade que se verificou uma intensificação profunda desse mesmo trabalho em quase 

todos os setores, particularmente nos serviços (Dal Rosso, 2008). Os efeitos do trabalho 

sobre a saúde mental são, ainda, um campo relativamente pouco considerado, apesar de 

já existirem algumas décadas de investigação sobre esta temática. Talvez ainda não se 

conheça com exatidão a influência que o trabalho exerce sobre nós, quer nos benefícios 

que oferece, quer nos aspetos prejudiciais que suscita. Provavelmente, o trabalho até 

implicará, na maioria das vezes, um misto entre aspetos positivos e negativos. O 

problema é que nós – seres humanos – tendemos a sobreavaliar os fatores negativos, 

comparativamente com os positivos (Kahneman, 2012). Esse viés contribui 

marcadamente para a forma como percepcionamos o mundo do trabalho em nosso redor. 

Quase todas as atividades humanas, incluindo o trabalho, estão relacionadas a três 

fatores essenciais: físicos, cognitivos e psíquicos. E cada um deles pode apresentar a sua 

sobrecarga específica, semi-independente das restantes (Wisner, 2003). Obviamente que 

a saúde mental associada ao trabalho depende de múltiplos fatores. Podemos incluir 

neste rol quer o nosso modelo socioeconómico (capitalismo), quer os aspetos de natureza 

individual, os quais abrangem uma enorme variabilidade. Por isso, uma determinada 

situação pode ser entendida ou sentida como negativa para certas pessoas e, pelo 

contrário, pode ser vista como positiva para outras. Naturalmente que isto acaba por 

complexificar bastante a forma como podemos interpretar aquilo que afeta a saúde 

mental. 

No presente artigo será, então, debatida qual a influência que o trabalho exerce 

sobre a saúde mental, a partir da perspetiva da psicodinâmica do trabalho. Esta área de 

conhecimento surgiu há cerca de 25 anos e teve como principal mentor Christophe 

Dejours. Apesar da discussão acerca da relação entre trabalho e saúde mental não se 

esgotar com a abordagem da psicodinâmica do trabalho, é importante referir que esta 

disciplina acaba por incorporar diversos saberes de outras áreas científicas e isso 

permitiu-lhe desenvolver uma análise extraordinariamente pertinente sobre o seu objeto 

de estudo. É por isso que a utilizámos como principal referencial ao longo do texto. 

 

2- O sofrimento no trabalho 

Algumas organizações contemporâneas oferecem um ambiente de trabalho (aos 

seus trabalhadores) que pode ser apelidado de patogénico e indecoroso. Entre outros 

aspetos, isso gera sofrimento. Em torno do universo laboral há, pelo menos, dois tipos de 

sofrimento: o dos desempregados e o dos trabalhadores. O trabalho é um “objeto” cada 

vez mais raro e o desemprego tornou-se estruturante em diversas sociedades (Bourdieu, 

1998). Quem não tem trabalho sofre. É necessário não esquecer que a esmagadora 

maioria da população mundial faz depender a sua própria subsistência do trabalho, ou 

seja, são uma enorme classe-que-vive-do-trabalho (Antunes, 2008). O desemprego torna 

mais vulnerável a subsistência de quem o vivencia; e isso gera medo, ansiedade e mal-

estar. Isto significa que os trabalhadores concorrem no e pelo trabalho. Paralelamente, há 

também o padecimento dos que trabalham. Em diversas situações, o trabalho é o 

verdadeiro palco onde é encenado o sofrimento. A síndrome de burnout espelha bem esta 

situação (Maslach & Leiter, 1997; Areosa, 2017a). Em Portugal, existem estudos sobre 

diversas áreas profissionais, desde a saúde (Marôco et al., 2016), os trabalhadores 
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temporários e não temporários (Loureiro, 2013) aos Bombeiros (Morgado, 2017). No 

Brasil, os trabalhadores bancários (Cardoso, 2015) ou os cortadores de cana (Guanais, 

2012) são bons exemplos do sofrimento laboral, embora por motivos diferentes. Na 

perspetiva de Dejours (1999), o sofrimento decorrente do trabalho pode ter origem em três 

fatores principais: 1) O medo da incompetência; 2) A pressão (social) para trabalhar mal; e 

3) A falta de esperança em relação ao reconhecimento. 

O medo da incompetência está relacionado com o fato de os trabalhadores sentirem 

receio de não conseguirem cumprir as metas estipuladas pela organização do trabalho. 

Podemos dar as seguintes situações como exemplo: quando a formação ou a informação 

não são suficientes; quando a cadência do trabalho noturno ou por turnos rotativos é 

desgastante e aumenta o número de erros e falhas; quando o ritmo ou a celeridade na 

execução das tarefas é elevado ou o nível de responsabilidade nas funções 

desempenhadas é demasiado exigente; quando o número de regras e procedimentos a 

cumprir é extenso e fastidioso; nestes e em tantos outros casos os trabalhadores podem 

sentir que os seus recursos (físicos e/ou mentais) não são suficientes para desempenhar 

eficazmente a sua ocupação. Face a este contexto, é expectável que alguns 

trabalhadores possam ficar ansiosos, tensos e inseguros. Imagine que um trabalhador 

recém-contratado é, atualmente, responsável por uma estação de metro e é obrigado a 

movimentar agulhas manualmente ou a dar autorização presencial para os comboios 

circularem quando alguns automatismos deixam de funcionar. Caso a sua formação não 

tenha sido suficiente (por exemplo, sem o tempo de aprendizagem adequado), executar 

essas tarefas torna-se um problema. O trabalhador não se sente confiante. Suponha 

ainda que essas tarefas são excecionais, executadas sob grande pressão, com elevadas 

exigência cognitiva ou sob cenários incerteza, logo, quando o trabalhador for “obrigado” a 

executá-las irá, provavelmente, sentir medo de falhar. Porque se o trabalhador errar, sabe 

que as consequências podem ser desastrosas! Os comboios podem colidir ou descarrilar. 

Regra geral, ninguém gosta de falhar no exercício da sua atividade profissional, mas 

quando as consequências podem ser aterradoras é normal que a sensação de medo 

aumente significativamente. E com o medo vem o sofrimento. O médico inexperiente num 

serviço de reanimação ou um trabalhador novato num serviço de manutenção, no ramo da 

aviação civil, podem sentir a mesma pressão que o trabalhador da estação de metro. O 

medo da incompetência normalmente está relacionado com competências e habilidades 

dos trabalhadores, as quais só se adquirem, por vezes, após vários anos de experiência. 

O segundo fator suscetível de gerar sofrimento - a pressão (social) para trabalhar 

mal – é significativamente diferente do anterior. Neste caso, o trabalhador sabe aquilo que 

tem de fazer, mas sofre pressões sociais ou organizacionais que o impedem de realizar o 

seu trabalho adequadamente. A redução de trabalhadores nas empresas e a consequente 

sobrecarga de trabalho exercem múltiplas pressões para que as tarefas sejam executadas 

de forma displicente ou, em alternativa, aumentando significativamente a jornada laboral.1 

O trabalho que anteriormente seria executado por vinte trabalhadores e que passou a ser 

                                                           
1 Dentro deste âmbito surgiu o termo japonês karoshi para se referir aos trabalhadores que morrem 
por causa do excesso de trabalho, normalmente após longas horas sem interrupção para 
descansar. Paralelamente, também no Japão, foram detetados alguns casos de trabalhadores que 
se suicidaram devido ao excesso de trabalho. Esta situação foi apelidada por karojisatsu (Amagasa 
et al., 2005). Os autores colocam como hipótese o seguinte: longas jornadas de trabalho, 
sobrecarga de trabalho e níveis reduzidos de apoio social podem causar depressão, a qual, por 
sua vez, pode conduzir ao suicídio. Estes são alguns dos traços comuns nos casos de suicídio 
analisados por esta pesquisa (Amagasa et al., 2005). 
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executado por dez, não pode ter o mesmo grau de assertividade ao nível do desempenho. 

Os trabalhadores vêem-se obrigados a atamancar as situações ou, em casos mais 

dramáticos, a desempenhar as suas tarefas sem brio, mas isso é algo que a sua conduta 

moral condena. E quando isto acontece, é passível de gerar sofrimento ético2. Dejours 

destaca ainda outros fatores que contribuem, de igual modo, para a pressão para 

trabalhar mal: “Colegas criam-lhe obstáculos, o ambiente social é péssimo, cada qual 

trabalha por si, enquanto todos sonegam informações, prejudicando, assim, a 

cooperação, etc.. Nas tarefas ditas de execução sobeja este tipo de contradições em que 

o trabalhador se vê, de algum modo, impedido de fazer corretamente o seu trabalho, 

constrangido por métodos e regulamentos incompatíveis entre si” (Dejours, 1999, p.31). 

Por último, o terceiro fator apontado por Dejours - a falta de esperança em relação 

ao reconhecimento - revela uma importância decisiva. É pertinente referir que o 

reconhecimento é uma dimensão estruturante para a saúde mental relacionada com o 

trabalho, tendo em conta que este aspeto é crucial para o equilíbrio emocional e afetivo 

dos trabalhadores. A grande maioria dos trabalhadores esforça-se para fazer bem o seu 

trabalho, empregando paixão, energia, comprometimento e investimento individual. É 

natural exigirem que este empenhamento seja reconhecido. Os trabalhadores que se 

recusam a fazer greve de zelo, aqueles que são pró-ativos na cooperação com a 

organização do trabalho, esperam que esta atitude possa ser compensada. Anseiam que 

o seu contributo tenha uma retribuição, não somente uma recompensa material – 

indiscutivelmente importante, mas não a mais importante segundo as palavras de Dejours 

– acima de tudo esperam uma retribuição simbólica, cujo expoente máximo é o 

reconhecimento. Quando isso não acontece, provavelmente irá gerar sofrimento. Para 

além disso, a ausência ou diminuição do reconhecimento está a oferecer novos contornos 

ao processo – em curso – de degradação das qualidades morais no mundo do trabalho 

(Areosa, 2017b). 

O poder simbólico que é exercido pelo reconhecimento resulta, em parte, da 

mobilização subjetiva dos trabalhadores e do julgamento dos outros. Neste contexto, 

existem dois tipos de julgamentos no trabalho: 1) Aquele que é efetuado pelas 

hierarquias, a partir de uma perspetiva mais utilitarista (utilidade técnica, económica ou 

social); e 2) Aquele que é preconizado pelos pares (é aqui que reside a beleza do 

trabalho). Este segundo tipo de julgamento diz respeito à conformidade do trabalho, da 

produção ou do serviço, isto é, está relacionado com as “artes do ofício” (Dejours, 2005). 

Consequentemente, aquilo que ocorre, é que de reconhecimento em reconhecimento o 

trabalhador vai fortalecendo a sua identidade, sanidade e bem-estar no trabalho, evitando 

deste modo uma maior vulnerabilidade da sua saúde mental. O problema é que o 

reconhecimento no trabalho atravessa uma profunda crise, promovida pela introdução de 

                                                           
2 O sofrimento ético acontece quando o trabalhador é obrigado a praticar determinadas ações que 
condena moralmente, por causa do seu trabalho. É uma espécie de traição de si mesmo ou traição 
do ego. Nas palavras de Dejours: “O novo capítulo do sofrimento ético torna mais compreensível 
uma segunda faceta da forma como «a nossa escala social de valores entra em linha de conta», a 
saber, o julgamento que o sujeito faz de si próprio, não só sobre a qualidade da sua contribuição 
no que concerne a produção, mas sobre o valor ético da sua prestação. Porque, pela sua atividade 
de produção, o trabalhador compromete, de facto, o destino de outro, em particular do cliente que 
tem obrigação de enganar ou do subordinado que deve «colocar sob pressão». Isto significa que o 
trabalho não se reduz a uma atividade, implica dimensões que advém da ação, no sentido que 
Aristóteles dá ao conceito de praxis: ação moralmente justa” (Dejours, 2013, p.23). 
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“novas” técnicas de gestão nas organizações, as quais são cada vez mais perversas e 

desestruturantes (adiante iremos debater esta questão). 

É pertinente lembrar que o trabalho está profundamente relacionado com a 

realização do ego e que o fortalecimento da nossa identidade se constitui, em parte, como 

uma armadura da nossa saúde mental. O reconhecimento assume, neste processo, um 

papel extraordinário, dado que, quando não há reconhecimento, o mais provável é que o 

trabalho se resuma a uma expressão de alienação e de sofrimento. A falta de 

reconhecimento no trabalho é suscetível de gerar um círculo vicioso de sofrimento, 

desestabilizador da identidade, e tudo isto pode conduzir à doença mental: 

“Quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida, também meus esforços, 

minhas angústias, minhas dúvidas, minhas decepções, meus desânimos adquirem 

sentido. Todo esse sofrimento, portanto, não foi em vão; não somente prestou uma 

contribuição à organização do trabalho, mas também fez de mim, em compensação, 

um sujeito diferente daquele que eu era antes do reconhecimento. O reconhecimento 

do trabalho, ou mesmo da obra, pode depois ser reconduzido pelo sujeito ao plano 

da construção da identidade. E isso se traduz afetivamente por um sentimento de 

alívio, de prazer, às vezes de leveza d’alma ou até de elevação. O trabalho se 

inscreve então na dinâmica da realização do ego. A identidade constitui a armadura 

da saúde mental” (Dejours, 1999, p.34). 

 

3- A psicodinâmica do trabalho e as estratégias defensivas 

Uma parte significativa da obra de Christophe Dejours assenta numa reflexão 

profícua sobre a influência do trabalho na saúde mental dos trabalhadores. Este tema é 

indiscutivelmente importante na atualidade, dadas as múltiplas consequências (positivas 

e/ou negativas) que podem provocar nos sujeitos, bem como na forma como 

organizamos, dividimos e distribuímos socialmente o trabalho. Numa perspetiva histórica, 

o autor destaca que a clínica do trabalho e a psicopatologia do trabalho, as quais surgiram 

em meados do século passado, dedicaram-se, exclusivamente, aos efeitos negativos do 

trabalho.  

Entretanto, durante a década de 1980, chegaram novos contributos para esta 

discussão, oriundos de outras abordagens disciplinares, nomeadamente da ergonomia, da 

psicologia, da sociologia, da psicanálise, da medicina ou da antropologia (isto só para citar 

algumas delas). Na década seguinte emerge uma nova disciplina, designada por 

psicodinâmica do trabalho, onde é ampliado o debate sobre os efeitos do trabalho na 

saúde mental. Dentro desta renovada concepção, o trabalho deixou de ser apenas 

observado a partir dos seus fatores negativos, passando também a considerar os aspetos 

positivos que nos pode proporcionar. Isto significa que a psicodinâmica do trabalho 

compreende esse mesmo trabalho de forma polarizada: entre o prazer que suscita e o 

sofrimento que produz3. Esta dualidade não é exatamente nova, tendo em conta que, 

                                                           
3 Ao longo do texto foram e serão apresentados alguns casos que se traduzem numa fonte de 
sofrimento para os trabalhadores. Porém, acreditamos que não é difícil imaginar diversas situações 
que, inversamente, podem gerar prazer no trabalho. Lembremos, por exemplo, uma equipa de 
cirurgia que conclui com sucesso uma intervenção, cujo paciente estava em risco de vida; um 
jogador de futebol que marca o único golo na final de uma competição importante e sente a euforia 
de milhares de adeptos; ou um agricultor com sensibilidade suficiente para se orgulhar ao ver 
florescer os frutos do seu trabalho. Há, inclusive, formas de transformar o sofrimento em prazer, 
nomeadamente, através da sublimação (Dejours, 2013) ou do reconhecimento (o qual já foi 
abordado anteriormente). 
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desde Karl Marx, já sabíamos que o trabalho nos poderia oferecer o “melhor” e o “pior” 

para a nossa existência. Contudo, aquilo que parece constituir-se como algo realmente 

novo nesta abordagem é a descoberta da extraordinária influência que o trabalho pode ter 

sobre a saúde mental, destapando o véu sobre a subjetividade4 inerente à forma como 

cada trabalhador lida com o próprio ambiente laboral. É por esse motivo que o trabalho 

dificilmente pode ser considerado como um elemento neutro perante a saúde mental 

(Dejours, 1999). Julgo que este é um dos aspetos inovadores que a psicodinâmica do 

trabalho nos tem vindo a transmitir, a partir de um manancial de conhecimentos, 

simultaneamente, teóricos e empíricos. 

Talvez o grande enigma que a psicodinâmica do trabalho pretenda responder seja o 

seguinte: como é que alguns trabalhadores conseguem manter a sua sanidade mental 

numa espécie de equilíbrio quando em determinadas situações podem ser alvo de 

profundos ataques provenientes do seu ambiente laboral? É pertinente lembrar que o 

atual modelo económico – capitalismo flexível – tem corroído o nosso caráter (Sennett, 

2001) e as suas políticas neoliberais estão a dar origem a uma verdadeira hecatombe 

social, onde podemos incluir, por exemplo, diversas assimetrias que estão na base da 

pobreza e da exclusão social, além de promoverem uma competitividade empresarial 

exacerbada, reestruturações desastrosas, desemprego e precariedade (Sennett, 2006; 

Standing, 2014). 

Perante este contexto, seria expectável observarmos muitos trabalhadores a 

entrarem em descompensação psíquica, mas, na verdade, verifica-se empiricamente que 

isso nem sempre acontece. Então, torna-se incontornável perguntar o que estará a 

“salvar” um grande número de trabalhadores destas brutais ofensas provenientes do 

teatro laboral? A resposta da psicodinâmica do trabalho para esta intrigante questão é a 

de que os trabalhadores encontraram diferentes estratégias (individuais e/ou coletivas) 

para se protegerem da violência provinda das formas atuais em que se encontram as 

relações laborais e a organização do trabalho. Isto significa que alguns trabalhadores 

obtiveram um meio para suportar e ajustar o sofrimento produzido pelo trabalho e, ainda 

assim, manter a aparente normalidade do seu funcionamento psíquico. O autor empregou 

o conceito de estratégias defensivas para definir o “escudo protetor” utilizado pelos 

trabalhadores (Dejours, 1991). Para além disso, Dejours (1999, p.18) refere que as 

estratégias de defesa construídas por homens e mulheres, são, por vezes, subtis, cheias 

de engenhosidade, diversidade e inventividade. “Em face do sofrimento, o ego não fica 

passivo, ele se defende. As pesquisas em psicodinâmica e psicopatologia do trabalho 

mostram que existem defesas individuais e coletivas contra o sofrimento no trabalho. E 

essas defesas têm em comum funcionar como atenuadores da consciência desse 

sofrimento, como uma espécie de analgésico” (Dejours, 2005, p.60). 

                                                           
4 A subjetividade é um dos aspetos centrais na abordagem da psicodinâmica do trabalho. Segundo 
Dejours, a afetividade é a base da subjetividade. Neste contexto, entende-se por afetividade a 
forma como o corpo vivencia o contato com o mundo exterior. Menosprezar ou desconsiderar a 
afetividade e a subjetividade é negar no ser humano a sua própria humanidade. “O essencial da 
subjetividade é da categoria do invisível. O sofrimento não se vê. Tampouco a dor. O prazer não é 
visível. Esses estados afetivos não são mensuráveis. São vivenciados de «olhos fechados». O fato 
de que a afetividade não possa jamais ser medida nem avaliada quantitativamente, de que ela 
pertença ao domínio das trevas, não justifica que se lhe negue a realidade nem que se despreze 
os que dela ousam falar de modo obscurantista. Ninguém ignora o que sejam o sofrimento e o 
prazer, e todos sabem que isso só se vivencia integralmente na intimidade da experiência interior” 
(Dejours, 1999, p.29). 
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Contudo, apesar deste mecanismo defensivo ser normalmente bastante eficaz 

(evitando as referidas descompensações psicopatológicas), é pertinente referir que nem 

sempre funciona do modo desejado. Há situações em que os trabalhadores utilizam 

determinadas estratégias (escárnio, apologia da virilidade masculina, etc.) para atenuarem 

o sofrimento inerente à exposição a riscos ocupacionais de maior severidade e o respetivo 

medo que lhe está subjacente, mas se, por exemplo, ocorrer um acidente de trabalho 

grave, este pode originar uma “síndrome subjetiva pós-traumática”, em que as estratégias 

defensivas que até ali tinham funcionado tornam-se ineficientes (Dejours & Bègue, 2009). 

Nestas situações, os riscos anteriormente renegados voltam à consciência com um 

impacto assustador. É importante sublinhar que a utilização deste tipo armaduras – além 

de todos os benefícios que acarretam - também revela o seu lado contraproducente. Na 

verdade, as estratégias defensivas podem funcionar como uma armadilha que 

insensibiliza os trabalhadores contra aquilo que os faz sofrer (Dejours, 1999). Isto é, 

servem para tolerar o intolerável. Não apenas para consigo, mas também para com o 

sofrimento dos outros. Um dos maiores perigos que esta situação acarreta é tornar 

suportável o “sofrimento ético”. Este efeito de reprovação da consciência moral (ou de 

afronta aos valores sociais) pode ser demonidada como traição do Ego, pelos 

psicanalistas, ou como dissonância cognitiva, pelos psicólogos. 

 

4- Trabalho prescrito e trabalho real 

Um dos aspetos mais marcantes no pensamento de Dejours é a diferença entre 

trabalho prescrito e trabalho real5. O primeiro é designado pelo autor como 

tarefa/coordenação, enquanto o segundo é denominado como atividade/cooperação. 

Tudo aponta para que esta discussão tenha surgido no âmago da ergonomia, mas 

rapidamente se estendeu a quase todas as áreas ligadas às ciências do trabalho 

(incluindo, naturalmente, a própria psicodinâmica do trabalho). Há, contudo, um aspeto 

central nesta dicotomia: a forma como o trabalho prescrito é imaginado/idealizado tende a 

ser substancialmente diferente da forma como ele é realizado na prática (designado como 

trabalho real). Esta abismal diferença entre ambas as concepções depende de múltiplos 

fatores; é precisamente sobre essas descoincidências que nos iremos debruçar de 

seguida. 

Ainda existem diversas “zonas cinzentas” relacionadas com a forma como nós 

pensamos quando estamos a trabalhar. Tal como refere Dejours, trabalhar é correr riscos 

e isso implica ter de gerir alguma incerteza. Normalmente, o trabalho prescrito não 

considera as limitações da própria condição humana6, logo torna-se um fator potenciador 

                                                           
5 Segundo as palavras do autor: “A psicodinâmica do trabalho estuda as condições de articulação 
das inteligências singulares, na coordenação das atividades, no nível da organização do trabalho 
como um todo ou de um segmento dessa organização. Nesse ponto, encontramos então a 
distância entre a organização do trabalho prescrito e organização do trabalho real. Este último 
toma o lugar da distância inicial entre tarefa e atividade, de modo que passamos do singular ao 
plural, do individual ao coletivo, do solipsismo à intersubjetividade, da inteligência astuciosa à 
cooperação” (Dejours, 2005, p.57). 

6 Em determinadas organizações as pessoas são imaginadas como uma espécie de robots 
invulneráveis a alterações de ordem bio-psicossociológicas, pois surge constantemente reforçada a 
“fantasia” de que existe um homem quimérico, um trabalhador irrepreensível que não é suscetível 
de errar ou de estar momentaneamente desatento, que nunca pode estar cansado e que trabalha 
sempre com o mesmo ritmo (sem acelerar ou ficar mais lento), que não adoece nem tem 
alterações de humor, que não tem problemas familiares ou conflitos com os colegas e hierarquias. 
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de lapsos, erros, falhas e acidentes. O trabalho prescrito é a forma como a entidade 

empregadora concebe e organiza o modo de realização do trabalho (tarefas a executar, 

tempos de trabalho, regras, normas, procedimentos, recursos materiais e humanos para 

cada função, tipo de máquinas a utilizar, etc.); no fundo, é projetar como é que o trabalho 

deve ser feito. No entanto, o design do trabalho, por melhor elaborado que esteja, nunca 

consegue prever todas as circunstâncias, constrangimentos, dificuldades e obstáculos 

que a sua realização prática pode implicar. Até ao fim de vários anos de laboração podem 

sempre surgir coisas novas e inesperadas. Para além disso, quando as regras e 

procedimentos são em grande número e custosas de aplicar (por exemplo, do ponto de 

vista cognitivo), isto significa que os executantes do trabalho prescrito dificilmente 

conseguem cumprir, na íntegra, o modelo que foi desenhado pela organização, mesmo 

que o quisessem fazer (recorrendo àquilo que Dejours designa metaforicamente por greve 

de zelo)7. Em múltiplos contextos o trabalho tende a ser uma entidade dinâmica. 

Os desvios ao trabalho prescrito não são apenas uma forma de desobediência ao 

controlo hierárquico, são, acima de tudo, uma necessidade imperativa para conseguir 

realizar o trabalho de forma eficiente. É a utilização do zelo por parte dos trabalhadores 

que permite recriar o trabalho e encontrar soluções para as dificuldades não previstas 

pelos mentores da organização do trabalho. Por vezes, isso implica ter de transgredir 

ordens ou instruções formais. Ao trabalho prescrito é acrescentada a inteligência dos 

trabalhadores para que as coisas funcionem. A aplicação desta inteligência é designada 

por trabalho vivo, o qual se torna imprescindível para o normal funcionamento de qualquer 

organização. Não há nenhuma empresa que possa prescindir do trabalho vivo. Contudo, a 

partir deste ponto de vista, o trabalho vivo é, regra geral, um enigma, dado que não 

sabemos, antecipadamente, o que será necessário fazer para que funcione. É preciso 

recorrer à criatividade, empenho, esforço, experiência e sensibilidade dos trabalhadores. 

Porém, o modelo de organização social baseado no capitalismo tem acentuado a 

transformação do trabalho vivo em trabalho morto (Antunes, 2008). 

Voltando aos motivos que estão por trás dos “desvios” efetuados pelos 

trabalhadores, verifica-se que a sua ocorrência não significa que eles sejam na sua 

maioria imputáveis à vontade, autonomia ou liberdade de decisão dos próprios 

trabalhadores; pelo contrário, a forma como está planeada a execução do trabalho pode 

estar subjugada por múltiplas questões organizacionais (impossibilidade técnica para 

                                                                                                                                                                                 
Em resumo, idealizam um trabalhador perfeito; infelizmente esse trabalhador não existe no mundo 
real (Areosa, 2015). 

7 O trabalho real é sempre muito mais rico e diversificado do que aquilo que os 

organizadores/mentores do trabalho prescrito conseguem prever. No mundo do trabalho há sempre 

incertezas, resistências, dificuldades, imprevistos, incidentes ou falhas. Por isso, é pertinente referir 

que trabalhar implica normalmente efetuar adaptações, fazer ajustes ou criar alternativas para, por 

exemplo, ultrapassar as dificuldades impostas por novas situações. Algumas vezes isso também 

implica não cumprir regras ou tentar contorná-las para que a execução do trabalho seja possível. 

Não é tanto uma resistência à autoridade hierárquica, é essencialmente para tentar “fazer bem as 

coisas”. Nenhuma organização pode funcionar adequadamente sem que os seus trabalhadores 

utilizem este tipo de estratégias, pois a execução estrita das prescrições oficiais (ou seja, fazer 

greve de zelo) é condenar uma organização ao fracasso e ao insucesso. A título de exemplo, 

Dejours refere o seguinte: “Se os enfermeiros executassem rigorosamente as ordens dos médicos, 

haveria muitos mortos nos hospitais, o que precisamente conseguem evitar graças ao seu zelo” 

(Dejours, 2013, p.11). 
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executar certas tarefas, avarias em máquinas ou equipamentos cujo bom senso 

aconselharia a sua paragem, mas que continuam a funcionar sem estar garantida a 

segurança, pressão para aumentar a produção e por aí adiante); é também isto que pode 

implicar desvios ao trabalho prescrito. 

Dentro deste contexto, Amalberti (1996) desenvolve um modelo denominado gestão 

cognitiva dinâmica ou compromisso cognitivo. Segundo o seu ponto de vista, os 

trabalhadores gerem, permanentemente, a sua atividade laboral através de um 

compromisso cognitivo entre riscos internos e riscos externos. Os primeiros são aqueles 

que os trabalhadores aceitam sujeitar-se (similares à servidão voluntária), enquanto os 

segundos estão relacionados com os diferentes ambientes de trabalho, onde se 

encontram várias categorias de risco, nomeadamente, riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos ou psicossociais. Quando Amalberti (2016) defende que nem todos os 

desvios ao trabalho prescrito são necessariamente negativos, esta ideia está a considerar 

de modo muito consistente alguns dos novos conhecimentos sobre a nossa forma de 

pensar quando estamos a trabalhar. No decorrer das suas atividades laborais alguns 

trabalhadores preferem efetuar “desvios” ao trabalho prescrito, quando sabem 

antecipadamente que esses “erros” não se traduzem em cenários ou consequências 

perigosas para a organização (ou para si próprios), do que ter de cumpri-lo à risca e ter de 

basear o seu funcionamento cognitivo em regras que tornam o trabalho mais lento, 

desgastante, fastidioso e que envolve recursos fatigantes. Aceitar determinados desvios 

considerados inconsequentes pode revelar-se uma gestão mais económica do ponto de 

vista cognitivo (Amalberti, 1996). Afinal, parece que o nosso cérebro não está 

programado, partindo de uma óptica evolutiva, para desperdiçar energias e recursos 

desnecessariamente. Mas esta nossa característica ancestral tende a não ser 

considerada pelos mentores do trabalho prescrito. As consequências disso normalmente 

não são positivas. 

 

5- Os novos métodos da organização do trabalho: mecanismos de controlo e 

repressão 

As novas formas de gestão das organizações, impostas pela cúpula hierárquica, 

acabam por fomentar a diluição dos elos sociais, da coesão e da interajuda entre pares. 

Este fenómeno que começou a emergir a partir da década de 1980 é suficientemente 

perverso para a identidade e integridade dos trabalhadores, dado que quebra as suas 

redes de solidariedade, incorporando o medo e a solidão no mundo do trabalho (Dejours, 

2011). O nosso quotidiano está, aparentemente, dominado pelo enfraquecimento de 

alguns vínculos sociais ancestrais. A servidão voluntária ganhou novos contornos. Uma 

das muitas formas para compreender a atual desestruturação socio-organizacional já foi 

anteriormente designada por desintegração do grupo de trabalho (Areosa & Dwyer, 2010), 

a qual pode ser efetuada, por exemplo, através de políticas de outsourcing, dado que 

estas estratégias utilizadas no orbe capitalista tendem a promover a precarização do 

trabalho e uma elevada rotatividade de trabalhadores nas empresas (Sennett, 2001). 

Tudo isto tem como consequência imediata uma maior vulnerabilidade dos 

trabalhadores “da linha da frente” às patologias do foro mental, as quais podem ter custos 

e consequências muito elevados. A título ilustrativo, os dramáticos suicídios em algumas 

organizações francesas (extensíveis a outras realidades do mundo ocidental) parecem 

ter-se tornado virais. Na base desta sequência de suicídios esteve, entre outras situações, 

o silêncio, a covardia e o abandono por parte dos colegas de trabalho (Dejours & Bègue, 
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2009). Esta conduta parece ter como explicação as alterações na organização do trabalho 

e as consequentes perdas de solidariedade entre pares8. Isto não significa, 

obrigatoriamente, que o sofrimento seja maior hoje do que foi no passado, significa antes 

que as nossas resistências se tornaram menos eficazes. E porquê? Porque estamos cada 

vez mais isolados nos nossos locais de trabalho. 

Neste ponto, pretende-se abordar algumas questões relativas às “novas” técnicas de 

gestão, as quais têm uma profunda influência na organização do trabalho e na saúde dos 

trabalhadores. Dentro das organizações, o trabalho depende de dois fatores chave: a 

coordenação (a qual implica o uso de poder sobre os outros, enquanto forma de 

dominação) e a cooperação (onde está implícita uma certa forma de convivialidade). 

Segundo a perspetiva de Dejours (opinião expressa numa entrevista ao jornal Público, em 

1 de Fevereiro de 2010)9, a organização do trabalho sofreu nos últimos anos profundas 

alterações a partir de três grandes vetores: 1) Emergência de novos métodos de gestão, 

particularmente a avaliação de desempenho (ao nível individual); 2) Introdução de 

técnicas ligadas à designada “qualidade total” (sistemas de certificação, círculos de 

qualidade, protocolos de atuação, etc.); e 3) Políticas de outsourcing (que conduzem à 

precarização no emprego). 

A avaliação das performances individuais tem como propósito principal medir 

“objetivamente” o desempenho dos trabalhadores, de forma quantitativa e comparativa. 

Dejours (2013) afirma, taxativamente, que este método é cientificamente incorreto. Na 

verdade, dificilmente se pode medir o trabalho em si mesmo, aquilo que se pode medir 

são os resultados do trabalho. Todavia, o trabalho realizado e os resultados do trabalho 

são coisas muitas vezes distintas. Na prática, não se consegue medir o tempo que os 

trabalhadores levam a formar as suas competências (técnicas e/ou relacionais), os 

saberes e habilidades que necessitam aprender, ou mesmo o tempo psíquico e intelectual 

que cada um dedica para conseguir realizar as suas atividades. Para além disso, os 

resultados do trabalho dependem de diversas circunstâncias (muitas vezes exteriores ao 

trabalho) que podem ter uma fraca correlação com o esforço e empenho desenvolvidos 

pelo trabalhador. 

É pertinente referir que a relação do trabalhador com a sua hierarquia (avaliador) 

está normalmente longe de ser isenta. Regra geral, as relações sociais (abrangendo 

também as de trabalho) são, profundamente, dominadas por interesses diversos, por 

empatias e simpatias pessoais, por imposições ou, pelo contrário, por escolhas livres, por 

estratégias coincidentes ou descoincidentes entre os sujeitos envolvidos (isto só para 

referir alguns exemplos); logo, não são neutras, isentas ou justas como inicialmente 

pressupõem os modelos de avaliação de desempenho. A partir deste ponto de vista, a 

alegada “justiça” dos modelos de avaliação individual são em determinados casos uma 

fraude e potenciadoras de inúmeras situações de conflito, como se observou, por 

exemplo, numa empresa do setor ferroviário (Areosa, 2012a). Mas a relação entre 

hierarquias e subordinados pode estar na origem de casos bem mais dramáticos para a 

saúde dos trabalhadores. Uma reveladora pesquisa na Suécia monitorizou a saúde de 

                                                           
8 No Brasil, os dados sobre a temática do suicídio relacionado ao trabalho são relativamente 
escassos (Hirata, 2011). Em Portugal, o cenário também não é animador (Areosa, Pinto & Rolo, 
2017). 

9 Acedido em 05/03/2018, através do link: http://www.publico.pt/sociedade/noticia/um-suicidio-no-

trabalho-e-uma-mensagem-brutal-1420732 
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mais de 3000 trabalhadores do género masculino, durante cerca de dez anos, com idades 

compreendidas entre os 19 e os 70 anos; esse estudo sugere que os “maus chefes” 

(incompetentes, autoritários ou autocráticos) aumentam significativamente o número de 

problemas cardíacos nos trabalhadores, incluindo casos fatais (Nyberg et al., 2009). O 

estudo demonstrou, ainda, que este efeito é cumulativo, ou seja, quanto mais tempo 

estiverem os trabalhadores sob a alçada deste tipo de hierarquias, maior é o risco de 

adoecerem. Isto significa que um mau chefe pode matar, literalmente! 

Dejours preconiza que o mundo do trabalho se transformou, em parte, numa 

guerrilha que faz cada vez mais vítimas; não porque este “combate” entre pares seja 

exatamente novo, mas porque a solidão a que cada um ficou remetido afetou 

profundamente a saúde mental. A etimologia desta espiral catastrófica para a saúde do 

trabalhador está em grande medida dependente das atuais formas de organização do 

trabalho, onde se inclui os modelos de avaliação de desempenho. Vejamos as 

consequências deste tipo de práticas: 

“Efetivamente, a avaliação individualizada e quantitativa do desempenho coloca 

todos os assalariados em concorrência uns com os outros. Os sucessos de um 

colega tornam-se uma ameaça para o outro assalariado. É agora cada um por si e 

todos os golpes são permitidos. A desconfiança e o medo recaem sobre o mundo do 

trabalho. A deslealdade torna-se banal. A amabilidade e a entreajuda desaparecem. 

As pessoas já não se falam. A solidariedade desaparece. No fim, cada um se 

encontra só no meio da multidão, num ambiente humano e social repleto de 

hostilidade. A solidão abate-se sobre o mundo do trabalho e isso muda radicalmente 

os dados no que diz respeito à relação subjetiva com o trabalho e à saúde mental” 

(Dejours, 2013, p.21). 

Na sequência da avaliação individual de desempenho surge um segundo vetor 

associado à organização do trabalho, o qual é designado por “qualidade total”. Esta é uma 

outra forma de controlo e avaliação do trabalho em que os gestores traçam como objetivo 

a “qualidade total”. Porém, a “qualidade total” é algo carregado de utopia (similar aos 

“zero-defeitos” ou aos “zero-acidentes”); é um mito, é algo idealizado (mas inexistente ou 

impraticável no mundo real). Pode ser importante ter um ideal de “qualidade total” se este 

aspeto servir de referencial, se apontar um caminho ou direção, desde que acompanhado 

por um entendimento absolutamente claro de que não é possível atingi-lo em pleno. De 

certo modo, aquilo que se torna assustador nesta questão é que os gestores nem sempre 

conhecem verdadeiramente as especificidades de cada profissão, mas são eles que vão 

definir os critérios de avaliação e do controlo da qualidade. Isso acaba por gerar diversos 

problemas. Dejours (2013) afirma que a “qualidade total” é um contra-senso, pois a 

própria realidade constantemente nos mostra que o mundo real não funciona de forma 

ideal (por exemplo, o trabalho prescrito é algo que está distante do trabalho real e é por 

isso que o trabalho vivo se torna imprescindível). Por vezes, as hierarquias 

(principalmente as de topo) têm uma compreensão muito diminuta ou desajustada daquilo 

que é o trabalho real. Sem essa compreensão, as suas decisões têm implicações 

contraproducentes no trabalho real, pois tendem a ser irrealistas e/ou inexequíveis. Essas 

decisões desajustadas enfurecem os trabalhadores e leva-os, algumas vezes, a 

pensarem que as suas hierarquias são como um grupo de cegos que estão a discutir as 

cores do arco-íris, tal não é o seu desentendimento sobre como é efetivamente executado 

o trabalho real. 
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Nos dias de hoje, podemos observar que muitas empresas entraram na “loucura” da 

estandardização dos seus processos para obter determinadas certificações (em que 

normalmente acaba por estar subjacente a ideia de “qualidade total”, “zero-defeitos” ou 

“zero-acidentes”). Vêem este aspeto como a “salvação” para os seus problemas externos 

(pois supõem que isso lhes permite aumentar a credibilidade e o prestígio) e internos; 

neste último caso, imaginam que as certificações servem para controlar o grande vilão 

existente dentro das organizações: as falhas humanas! Contudo, estas certificações são 

muitas vezes uma ilusão fraudulenta e, ainda pior, acarretam diversos problemas que em 

certos casos as tornam desastrosas. Isto acontece porque quando o ideal de “qualidade 

total” se torna na condição obrigatória para obter a referida certificação, as falhas passam 

a ser escondidas ou omitidas e o funcionamento da organização transforma-se numa 

“dissimulação consentida”. As pessoas passam a ter pudor em falar das dificuldades do 

seu trabalho real (porque a idealização do trabalho prescrito raramente as consegue 

antecipar) e porque se torna “politicamente incorreto” abordar o que não funciona bem ou 

o que correu mal, tal como incidentes, erros ou lapsos. Imaginem o quão arriscado se 

torna os trabalhadores sentirem medo, receio ou ansiedade em reportar falhas ou 

incidentes em organizações de alto risco (Areosa, 2012b). Na verdade, este tipo de 

inibições pode transformar-se em algo fatal ou catastrófico. 

Ao nível da saúde mental, a “qualidade total” pode também implicar diversos 

problemas. E porquê? Porque, em certos casos, nos obriga a vivenciar a traumática 

experiência de realizar o nosso trabalho de forma que nos envergonha. Estar fortemente 

condicionado a fazer batota, a ter de mentir ou a omitir, o que se pode transformar numa 

forma atroz de sofrimento ético. Nos trabalhadores mais zelosos isso tem um efeito 

(negativo) poderoso sobre a sua saúde mental. Em diversas profissões, nomeadamente a 

medicina, existem múltiplos protocolos que devem ser seguidos rigorosamente (caso 

contrário podem existir fortes penalizações). Mas, por vezes, verifica-se que o protocolo 

não está em consonância com a avaliação pericial do profissional (dado que as 

generalizações nunca conseguem compreender e incluir todas as especificidades 

associadas aos casos particulares); mas o médico sente medo em violá-lo porque, no 

caso de as coisas “darem para o torto”, poderá ser acusado de negligência, porque não 

fez o que deveria fazer. Caso o profissional opte por seguir o protocolo em detrimento 

daquilo que a sua experiência pessoal lhe indica que seria adequado fazer, além do 

sofrimento ético que isso lhe pode custar (e isso já é suficientemente penoso), também 

estamos perante uma profunda limitação da sua autonomia profissional, imposta pelo 

ideal de “qualidade total”. Obviamente que a “qualidade total” oferece diversas vantagens, 

o problema coloca-se quando estes sistemas de gestão são desvirtuados (infelizmente 

isso parece ocorrer com relativa frequência). No entanto, se tivermos em conta aquilo que 

foi referido anteriormente, verifica-se que em certos contextos estes sistemas podem  

torna-se perigosos e contraproducentes. 

O terceiro e último aspeto referido por Dejours está relacionado com as políticas de 

outsourcing. Muitos gestores ainda acreditam que o recurso à terceirização10 (outsourcing) 

de determinadas tarefas ou serviços será a chave para reduzir os custos e melhorar a 

                                                           
10 Alguns autores complementam esta noção ao afirmarem que existe já uma quarteirização, isto é, 
são “empresas contratadas para gerir contratos com as terceiras, caracterizando a cascata de 
subcontratação” (Franco et al., 2010, p.233). É pertinente acrescentar que a expansão da 
subcontratação no mundo do trabalho tem sido um fator bastante notório em alguns países, 
nomeadamente no Brasil, em França e no Japão (Hirata, 2011). 
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funcionalidade da organização. Também aqui estamos perante uma gritante ilusão, 

baseada numa crença infundada. O recurso ao outsourcing é conhecido no jargão dos 

gestores como dessedimentação organizacional (Sennett, 2006). Este tipo de práticas 

caracteriza-se por atribuir determinadas funções a terceiros, libertando a organização de 

certas “camadas” consideradas secundárias. Com a flexibilização organizacional, as 

empresas engordam ou emagrecem (em termos de número de trabalhadores), mediante a 

transição de uma tarefa para outra. Muitos empregos permanentes transformam-se em 

sazonais. Porém, é importante lembrar que a boa relação entre pares é, normalmente, 

construída a partir da confiança, a qual é cimentada, por vezes, ao longo de vários anos. 

As estratégias informais – as quais implicam relações de confiança - dominam largamente 

o funcionamento interno de algumas organizações. Mas quando as pessoas não se 

conhecem, porque, por exemplo, trabalham em empresas diferentes, é mais difícil 

construir relações de confiança e criar redes de solidariedade no trabalho. A integração ou 

coesão dos grupos de trabalho entre trabalhadores de empresas diferentes tende a ser 

bastante mais fragilizada. Este é um dos grandes problemas decorrentes da 

subcontratação. 

 

6- Notas finais 

Em jeito de conclusão, destaca-se que, apesar dos esforços e avanços propostos 

por algumas disciplinas, o trabalho, enquanto campo de pesquisa, é algo que 

epistemologicamente ainda está em aberto. Na realidade, os efeitos e as consequências 

do trabalho, ao nível biopsicossocial, são afinal uma “caixa-negra” longe de estar 

totalmente decifrada. O universo do trabalho ainda acarreta alguns enigmas e incorpora 

um lado obscuro repleto de incertezas. Na perspetiva de Dejours (2005), o conhecimento 

científico sobre a complexidade humana nas situações de trabalho ainda é incompleto. 

Mas já há uma certeza: o trabalho tanto pode gerar sofrimento, descompensações e mal-

estar como, por oposição, prazer, alegria, coesão e reforço da identidade. 

A desumanização do trabalho é secular, mas as novas formas de precarização estão 

a dar origem a uma verdadeira sociedade dos descartáveis. É também, por isso, que o 

sofrimento aumentou (Dejours, 2011) e presenciamos, todos os dias, uma 

dessociabilização crescente dentro do universo produtivo. A flexibilização do trabalho 

reproduz diversas “forças destrutivas” para a vida dos trabalhadores, pois, entre outros 

aspetos, quebra os laços sociais, a entreajuda e a coesão social; por vezes, 

incompatibiliza os ritmos biológicos naturais com os ritmos laborais (trabalho noturno, 

turnos rotativos ou longas jornadas de trabalho) e isso há muito que transformou a nossa 

organização social numa espécie de sociedade-patológica. As empresas atuais 

promovem uma ideologia de excelência organizacional, a qual suga e esgota os 

trabalhadores e exclui os menos adaptados a esta nova modalidade. Esta seletividade 

organizacional já foi designada como neurose da excelência (cf. Franco et al., 2010, 

p.240). Tudo isto é passível de gerar sofrimento. 

Para Dejours (1999), o nosso modelo de organização socioeconómico banalizou a 

injustiça social. A psicodinâmica do trabalho tem contribuído de forma singular para 

compreender as diversas alterações, bem como as respetivas consequências, associadas 

às novas formas de organização do trabalho, particularmente aquelas que estão 

relacionadas com a saúde mental dos trabalhadores. Esta disciplina identificou, ainda, 

ruturas significativas que podem conduzir os trabalhadores à morte, já não apenas por 

doença ocupacional ou acidente de trabalho, mas também por suicídio (Dejours, 2017), 
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devido a descompensações mentais ou psicossociais. Sem dúvida que este é um dos 

grandes dramas do mundo do trabalho contemporâneo. É também, por isso, que o 

trabalho é o palco privilegiado de novas e velhas formas de sofrimento! 
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