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Introdução  

A temática Saúde Mental e Trabalho é, sem dúvida, uma questão 
contemporânea. Presente na produção de conhecimento brasileira de forma 
sistematizada, principalmente, a partir da década de oitenta, tem sido 
abordada sob diversos enfoques. Enfatizando o estabelecimento de nexos 
causais entre a sintomatologia de origem psi (Silva, 1987) e as condições e 
a organização do trabalho ou ressaltando as experiências e vivências do 
trabalhadores no seu cotidiano de trabalho, as questões relativas à 
subjetividade e à saúde mental estão presentes em estudos com 
trabalhadores de vários setores produtivos.  

Do mesmo modo, a possibilidade de abordagem desta temática sob 
vários aspectos, dado a complexidade do objeto saúde mental e trabalho, 
impõe a integração de várias áreas de conhecimento, na sua análise. Tal fato 
instaura este campo como marcado pela interdisciplinaridade.  

De certo modo, estudar Saúde Mental e Trabalho é sistematizar algo 
do cotidiano dos trabalhadores, desde muito, presente na sua trajetória e 
cristalizado em modos de ser, muitas vezes, referenciados no seu trabalho. 
O olhar acadêmico e a produção de conhecimento científico sobre suas 
experiências busca, sobretudo, práticas efetivas que possam se fazer 
presentes na melhoria das condições de trabalho e no estabelecimento de 
políticas públicas.  

O estudo sobre trabalhadores afastados do trabalho por adoecimento 
profissional traz uma série de reflexões para a análise da Saúde Mental e 
Trabalho, principalmente no que diz respeito ao caráter dualista presente 
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nas concepções correntes em saúde do trabalhador. Esse caráter se expressa, 
em nosso estudo, nas dualidades saúde-doença e trabalho-não trabalho.  

Na verdade, a experiência dos trabalhadores não ocorre de forma 
“dualista”, mas seus modos de representá-la expressa estas dualidades. Isto 
porque existe um saber legitimado sobre saúde-doença e sobre trabalho-não 
trabalho, que as concebe como polaridades e dualidades e ao qual os 
trabalhadores recorrem para compreender sua própria situação.  

Este saber constrói o “discurso médico” (Foucault, 1987), como um 
saber investido de poder que reconhece e legitima a doença. Este discurso 
funda o espaço da clínica como  

ao mesmo tempo, um novo recorte das coisas e o princípio de sua 
articulação em uma nova linguagem, na qual temos o hábito de 
reconhecer a linguagem de uma “ciência positiva” (Foucault, p. 
XVII, 1987).  

Assim, trata-se de refletir sobre o modo como a construção de um 
discurso sobre saúde-doença, trabalho-não trabalho implica num estatuto 
filosófico de homem, articulando, também, saúde à normalidade e doença à 
anormalidade.  

As consequências deste discurso para os trabalhadores afastados do 
trabalho por adoecimento profissional recai nas dificuldades encontradas 
para o reconhecimento e a legitimação de sua situação de adoecimento 
como sendo profissional, ou seja, como tendo sua gênese nas condições 
penosas da organização do trabalho, conforme veremos ao longo desta 
exposição.  

Outro aspecto introdutório remete ao fato de que a situação de 
adoecimento não pode ser tomada isoladamente, mas quanto a seu caráter de 
descontinuidade na trajetória de vida dos trabalhadores, pois o adoecimento 
coloca em questão suas práticas cotidianas e seus projetos de vida. 

Assim, nosso recorte da problemática saúde mental e trabalho 
analisa os processos históricos e sociais em questão nas concepções da 
saúde-doença e trabalho-não trabalho, buscando sua referência na 
experiência dos trabalhadores afastados do trabalho por adoecimento 
profissional.  
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Para tanto, tomamos como referência os dados coletados em uma 
pesquisa integrada à Linha de Pesquisa Saúde e Reprodução Social — 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia — UFRGS, realizada 
juntamente com a Prof. Maria Assunta Campilongo. Neste caso, 
constituímos dois grupos de trabalhadores, um formado por mulheres 
afastadas do trabalho em atendimento no Ambulatório de Doenças do 
Trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS e outro constituído 
por trabalhadores homens do Pólo Petroquímico de Triunfo-RS, também 
afastados do trabalho por adoecimento profissional, e que tinham vínculo 
com o sindicato da categoria. A temática dos grupos foi a análise de suas 
vivências na situação da afastamento do trabalho por adoecimento 
profissional.  

Pretendemos, no decorrer desta exposição, demonstrar os elementos 
estruturantes destas vivências e, desta forma, evidenciar as relações entre 
saber-poder que perpassam, principalmente, a trajetória institucional-legal à 
qual são submetidos estes trabalhadores que, no confronto com o modelo 
produtivo, adoeceram.  

Cabe, ainda, ressaltar, que as questões de gênero atravessam a 
vivência do afastamento do trabalho e implicam num diferencial importante 
entre os grupos, assim como implicam diferentes formas de vivenciar as 
experiências no cotidiano de trabalho.  

Sobre saúde mental e trabalho — reflexões a partir do adoecimento e 
do afastamento do trabalho  

A análise da Saúde e da Doença como dualidades possui uma 
historicidade associada ao “discurso médico” (Foucault, 1987). A 
concepção de doença, nele referenciada, possui três aspectos a serem 
ressaltados: a doença como ausência de saúde, a individualização na análise 
dos processos de adoecimento e a necessidade de classificação e 
diagnóstico das doenças que orientou o olhar médico para a doença e seu 
espaço de visibilização no doente e na sociedade. Tal fato possibilitou, 
como já referimos, a criação do espaço da clínica, no qual o saber médico 
(técnico, científico) exerce seu poder de falar sobre a morte e o 
adoecimento, legitimando-os.  
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Costa (1989) refere-se às limitações impostas pela concepção 
tradicional de saúde mental, ressaltando a matriz individualizante, a busca 
de uma essência da doença e a construção de um setting terapêutico 
clássico. Estes limites impostos pela concepção tradicional colocaram a 
necessidade de um redimensionamento da noção de construção psíquica e 
social das subjetividades individuais, através da análise da doença dos 
nervos (Costa, 1989). Isto porque, segundo o autor, não existe doença 
independente do seu modo de expressão. A representação da causalidade é 
indissociável da causalidade que a produz.  

Suas reflexões, ao tomarem como eixo a discussão sobre a identidade 
psicológica e o sofrimento advindo da “quebra” do traço identificatório ser 
trabalhador, sugere que um importante aspecto associado ao sofrimento 
mental está na relação que a identidade mantém com a vida social.  

O sofrimento advém da crise identificatória, pois, segundo Costa 
(1987), a ênfase no caráter normativo da identidade psicológica, implica em 
adotar certos padrões de sentimentos e comportamentos e excluir outros. 
Segundo o autor, a norma psicológica é mais coercitiva, pois é internalizada 
como universal, e essa qualidade é facilmente percebida, após ser 
internalizada, como sendo natural. A identidade social do sujeito, atrelada 
ao fato de ser trabalhador e associada a ideologia do trabalho livre, criou a 
ideia de trabalho como algo natural. A impossibilidade de relativizar esta 
norma é um núcleo importante do sofrimento mental.  

Neste sentido, as representações construídas sobre saúde-doença e 
trabalho-não trabalho podem sustentar vivências de sofrimento.  

O campo da psicopatologia do trabalho (Dejours, 1987) tem no 
sofrimento mental advindo das vivências subjetivas no cotidiano de trabalho, 
seu objeto de estudo. No entanto, não se trata de associar psicopatologia à 
doença ou à loucura, mas do estudo dos mecanismos e processos psíquicos 
mobilizados pelo sofrimento (Dejours e Abdoucheli, 1994). 

Na tentativa de redimensionar a matriz individualizante que, como já 
vimos, marca a tradição da compreensão da saúde-doença, os autores 
sugerem evidenciar a ligação entre as pressões originadas da organização 
do trabalho e as defesas construídas coletivamente pelos trabalhadores 
frente a tais pressões, saber as estratégias defensivas coletivas (Dejours, 
1994). Tais estratégias visam evitar o sofrimento advindo destas situações 
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de pressão e não das situações de risco em si — é o que ocorre, por 
exemplo, entre os trabalhadores submetidos à atividades que envolvem 
riscos de acidente que, por vezes, desafiam o perigo, como forma de testar 
a dimensão do risco e os limites da sua segurança.  

Ao descrever as estratégias de defesa coletiva que se desenvolvem 
como forma de proteção e ao mesmo tempo, como sintomatologia (esta 
relação é sempre ambígua) de situações de pressão no trabalho, pode-se 
compreender como, no momento do afastamento do trabalho, estas 
estratégias se rompem. O resultado disso é que estes trabalhadores passam a 
enfrentar de forma isolada e individual as consequências de um ambiente de 
risco do qual se defendiam e que passa a materializar-se na forma de 
doença e incapacidade. Neste aspecto está também uma importante fonte de 
sofrimento mental.  

Assim, diferentes abordagens do sofrimento mental nos levam a 
pensá-lo sob dois aspectos diferentes de uma mesma questão: o sofrimento 
advindo da quebra do traço identificatório ser trabalhador, associado ao não 
cumprimento de normas pautadas em representações (Costa, 1989) e o 
sofrimento advindo das pressões da organização do trabalho (Dejours, 1994). 

Estas duas dimensões estão expressas nas experiências dos 
trabalhadores afastados do trabalho por adoecimento profissional, pois, de 
um lado, encontra-se a quebra da identidade do ser trabalhador — 
ocasionada pelo afastamento do trabalho e, de outro, a existência do 
adoecimento profissional expressa os limites das estratégias defensivas. 
Neste caso, o aparecimento do adoecimento profissional coloca a 
fragilidade destas estratégias à mercê de sua existência, o adoecimento é um 
fato concreto e deve-se às condições adversas e arriscadas das condições de 
trabalho, cujas consequências expressam-se no cotidiano destes 
trabalhadores.  

.1 Os impactos do adoecimento e do afastamento do trabalho no cotidiano  

A situação do afastamento do trabalho por adoecimento profissional 
remete os trabalhadores à esfera privada do cotidiano, sendo que esta passa 
a ter um lugar central nas suas vidas. O tensionamento das relações 
familiares, por vezes, é uma consequência desta predominância da esfera 
privada. Como referimos anteriormente, no momento em que se coloca a 
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quebra do traço identificatório do trabalhador, pela presença do adoecimento 
e da incapacidade, também fica alterada a capacidade de cumprir com outras 
exigências sociais, como ser bom pai, marido, esposa ou mãe.  

Para os homens, ficar em casa é passar a ocupar um lugar que não 
estava previsto na organização do lar. Ficou evidente um processo de 
isolamento tanto no interior da própria casa e da família, quanto das relações 
sociais e pessoais mais amplas. Enfim, uma vivência com aspectos que 
sugerem depressão, conforme pode-se perceber na fala de um trabalhador. 

O cara fica com um sentimento de ficar inutilizado, impotente, assim 
para fazer as coisas. Pelo menos comigo. Também me colocaram na 
cabeça que eu precisava parar total. E eu que gostava de cuidar, 
consertar coisas em casa, deixar o jardim cheio de flores. E aí fica 
aquele clima, pois os vizinhos saem e tu ficas ali. E tu, aparentemente 
bem e os vizinhos todos saindo. Eu não transmiti meu problema para 
o pessoal, eles foram descobrindo depois. Eu não quis falar, mas 
ficava em casa. E eles, acho que pensavam: aquele foi para a rua! 
Não sei por que não disse nada, sei lá... senão, de repente, o cara não 
vai na tua casa, achando que vai se contaminar. Daqui a pouco os 
caras estão construindo um muro em volta da minha casa.  

O trabalhador, neste caso, utiliza a metáfora do muro, evidenciando o 
isolamento a que se submetem e são submetidos em função do adoecimento 
e do afastamento do trabalho. Este isolamento pode remeter à uma situação 
de exclusão das relações sociais que evidenciam o espaço público e que 
estão referenciadas no trabalho.  

Outra metáfora utilizada pelos trabalhadores é de que quando da 
situação de afastamento, a casa cai, ou seja, a casa cai quando o homem 
passa a ocupar um lugar indefinido para ele no ambiente familiar e no 
espaço doméstico.  

Ficar em casa para quem é casado é tipo gato e rato. Começam as 
brigas e os desentendimentos com as mulheres e os filhos. A gente 
sente falta dos colegas. 

Toda a organização da casa é pensada contando que o velho vai sair 
para trabalhar, e eles têm a vida deles, eu acho, dentro de casa.  

Dividi os filhos na escola de manhã e à tarde. Às vezes eu me irrito e 
saio, mesmo tendo que ficar em casa.  
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Com relação às mulheres, o retomo ao espaço exclusivamente 
doméstico implica em uma perda, pois o trabalho representa o acesso a um 
universo mais amplo que a casa e a família. Da mesma forma, há o 
reconhecimento do trabalho como algo produtivo, pois o trabalho 
doméstico não é valorizado como tal.  

Trabalhando é bom. Em casa é sempre a mesma coisa: marido, filho, 
as mesmas caras a vida toda. Parecia a mesma rotina do serviço todo 
dia também. O serviço é todo dia a mesma coisa: lava roupa, lava 
louça, limpa a casa. No outro dia, tudo de novo. No serviço não, 
muda um pouco, porque conversa com pessoas diferentes, distrai. Em 
casa são sempre as mesmas pessoas.  

Dejours (1987) refere que, enquanto para o homem a doença significa 
a paralisação do trabalho, para a mulher existe um agravante, pois para a 
mulher a doença não pode autorizar a paralisação do trabalho, pois o 
serviço doméstico e o cuidado dos filhos não cessa.  

De certa forma, o espaço doméstico ou da casa passa a ser o espaço 
da doença e da improdutividade, enquanto o trabalho representa um local 
onde a saúde e a possibilidade de ser produtivo se realizam. Estas 
representações expressam o caráter dualista presente no discurso, que 
legitima a situação de isolamento.  

O reconhecimento de sua situação de adoecimento como sendo 
profissional passa, então, a ser o que chamamos do difícil caminho 
percorrido por estes trabalhadores.  

2. O (re)conhecimento do adoecimento profissional  

O adoecimento que tem sua origem vinculada ao trabalho possui 
características específicas, por ser o trabalho central na organização da 
sociedade. A partir do aparecimento do adoecimento e do dar-se conta 
desta situação, os trabalhadores empreendem o que chamam de uma via 
crucis pela burocracia do Estado brasileiro, tanto no que diz respeito à 
atenção e assistência à saúde, quanto no reconhecimento legal de seus 
direitos sociais. Estes aspectos sugerem o valor atribuído à força de trabalho 
e ao papel da medicina como ocupando um lugar justificador e legitimador 
na relação Capital-Trabalho.  
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O primeiro elemento que surge com relação ao adoecimento é o 
desconhecimento quanto aos riscos aos quais os trabalhadores estavam 
submetidos nos seus ambientes de trabalho.  

Eu descobri que estava doente por mim mesma. Fui atrás dos 
exames, porque eu estava com dor de cabeça, diarreia pretinha, 
tontura e vômito e diziam que os níveis de mercúrio eram bons. Eles 
(os empresários) não falavam nada, só entre os colegas que a gente 
falava sobre os problemas do mercúrio.  

Quando eu fui trabalhar lá, na limpeza, eu achava que o mercúrio era 
aquele vermelhinho...  

Os trabalhadores do setor petroquímico chegam a referir-se sobre o 
Império do Silêncio.  

Os problemas de saúde de uma empresa para outra e mesmo dentro 
da própria empresa, impera o império do silêncio quanto a qualquer 
problema de saúde e de segurança.  

Todos os casos de doença são abafados e quando o cara é afastado 
por doença, ele não retoma à empresa e a desculpa para esconder o 
risco é o sigilo médico.  

A estratégia do silêncio é uma forma de evitar a formação de 
processos coletivos que discutam o risco e pressionem para a alteração das 
condições de trabalho. Nestes casos, o papel dos médicos das empresas e da 
perícia médica da Previdência Social, muitas vezes, é entendido pelos 
trabalhadores como defesa do interesse do Capital.  

Tem gente que estava a muito tempo com os exames alterados e o 
serviço médico escondia.  

O INSS não trata, não examina e a consulta não dura quatro minutos. 
O perito nem levanta os olhos para ver o paciente.  

Alguns trabalhadores referem que os médicos utilizavam ameaças 
explícitas de demissão caso fosse revelada a existência da doença e sua 
vincularão com o trabalho.  

Estes trabalhadores expressam, também, que em várias situações são 
culpabilizados pelo adoecimento e este fato fica mais evidente na fala das 
mulheres, talvez porque os trabalhadores ligados ao sindicato tenham uma 
concepção mais definida sobre o papel do Estado nesta situação.  
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A impressão que dá é que eles (os médicos) pagam, que tiram o 
dinheiro deles para dar para a gente. A impressão que eu tive foi que 
um animal me atendeu, porque aquilo não era gente.  

Acho que os médicos, às vezes, eles pensam que a gente está doente 
para ficar, vamos supor, encostada no INPS. Ganhando e não 
trabalhando. Foi o que eu entendi quando fiz a perícia.  

Este jogo no qual estão implicados o silêncio e a suspeição, 
constituem-se em elementos estruturantes de vivências de sofrimento e 
podem analisados sob o enfoque da “ideologia da vergonha” (Dejours, 
1987). Esta traduz-se em um sentimento coletivo de vergonha que faz com 
que os trabalhadores evitem demonstrar seu adoecimento em razão de uma 
concepção dominante pautada pela acusação a quem está doente. O 
adoecimento é também tratado de forma individual e vivenciado como algo 
individual no momento em que a sua ligação com o processo e a 
organização do trabalho são ocultados ou negados. A consequência é que os 
trabalhadores sentem-se sós e responsáveis pelo próprio adoecimento.  

Todo este processo coloca os trabalhadores em uma situação 
contraditória, pois devem apresentar-se fragilizados e incapacitados para 
que a existência do seu adoecimento não seja questionada. Assim, as formas 
utilizadas para evitar a fragilização e a incapacidade advindas da sua 
situação devem ser demonstrada ao inverso para os profissionais da área da 
saúde que lhes prestam assistência, principalmente. A possibilidade de seu 
acesso aos direitos sociais passa pela comprovação da sua incapacidade, 
fragilidade e improdutividade.  

Considerações Finais  

A análise das vivências dos trabalhadores afastados do trabalho por 
adoecimento profissional explicita os aspectos referentes à individualização 
da doença, o olhar centrado na doença e a oposição entre saúde e doença 
que tem como consequência a associação entre saúde e normalidade e 
doença e anormalidade.  

O questionamento da veracidade da doença por parte dos 
profissionais da saúde sugere a representação de que quem adoece é 
vagabundo e não quer trabalhar, associando doença e não trabalho. A 

79 
 

culpabilização do doente (individualização) e o descaso com as condições e 
organização do trabalho são fontes geradoras de vivências de sofrimento.  

Estes fatores sugerem, entre tantos outros, a necessidade do 
redimensionamento destas concepções, principalmente ao considerar as 
vivências subjetivas e as representações construídas social, cultural e 
historicamente, a compreensão das situações de adoecimento não podem 
ocorrer exclusivamente pela análise de um diagnóstico clínico.  

Este redimensionamento permitiria pensar com Canguilhem (1990) 
que, frente à situações de adoecimento, instauram-se novas formas de vida, 
em função de alterações físicas ou psicológicas que possa, dela, derivar-se. 
Na sua visão, saúde seria a possibilidade de ser normativo, ou seja, instaurar 
novas normas de vida que possibilitem lidar com a nova situação a partir do 
adoecimento. A existência do patológico não o coloca em oposição ao 
normal, mas como uma necessidade de redimensionamento desta 
normalidade. De certa forma, as reflexões sobre saúde mental e trabalho, que 
se originam do estudo dos trabalhadores afastados do trabalho por 
adoecimento profissional, sugerem a ampliação de nosso olhar sobre tal 
temática, enfocando o significado do trabalho e do ser trabalhador na 
sociedade e da associação entre adoecimento e vagabundagem que constroem 
representações sobre o adoecimento, principalmente, vinculado ao trabalho.  

Estas reflexões indicam a necessidade de redimensionarmos, 
também, as políticas sociais no sentido de evitar uma nova forma de 
adoecimento profissional originada das vivências de sofrimento advindas da 
situação de afastamento do trabalho por adoecimento profissional.  
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Intervenção em um grupo de trabalhadores em processamento de 
dados  

Assessoria em psicologia institucional e do trabalho1 
Lucia Bertini e Guilene Salerno2 

Tradicionalmente, a intervenção da Psicologia nas organizações 
empresariais ocorre de duas formas: a primeira diz respeito aos clássicos 
recrutamento, treinamento, seleção, avaliação de desempenho, 
desligamento. Aproximando-se da prática da administração de empresas, 
embora muitas vezes contrapondo-se competitivamente a ela, esta é a forma 
mais frequente, ao avaliarmos o ingresso dos psicólogos nas empresas. 
Ainda, muitas vezes, este trabalho limita-se ao campo de recrutamento & 
seleção, cabendo ao psicólogo somente a avaliação psicométrica e 
emocional dos candidatos a vagas nas organizações.  

A outra forma de intervenção da Psicologia na área do trabalho diz 
respeito às consultorias em Recursos Humanos, geralmente para atuar no 
âmbito do desenvolvimento gerencial, quando aparece uma prática também 
assemelhada àquela do administrador, abarcando desta feita os níveis 
estratégicos e táticos da organização.  

Uma breve revisão teórica permite visualizar a íntima relação das 
Teorias da Administração às tendências da Psicologia Organizacional, 
desde os conceitos fundamentais, passando pelos principais representantes, 
até semelhanças na concepção de homem.  

De uma ou outra forma, atuando nos níveis estratégico, tático ou 
operacional, fica claro que o psicólogo vem a engrossar as fileiras da equipe 
administrativa encarregada da execução das políticas da empresa, desde a 
concretude das tarefas cotidianas do trabalhador da base da pirâmide 
hierárquica até a realização mais estratégica, de planejamento e gestão da 
organização. O que, em última análise, termina por levar-nos à Teoria 
Clássica da Administração, à Taylor e à revolução industrial, que precisou 
arregimentar tal equipe para a implantação dos métodos e processos de 
racionalização do trabalho, para obter, enfim, o maior rendimento e o 
menor custo do trabalho.  
                                                      
1 Trabalho apresentado no V Encontro Regional da ABRAPSO. 
2 Psicólogas e consultoras em RH. 




