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Introdução  

A pesquisa “Gênero, saúde e risco no cotidiano do trabalho” remete a 
uma proposta de criação de um Serviço de Atenção Integral à Saúde (SAIS, 
1993) elaborada pela Pró-Reitoria da Comunidade Universitária e da 
Superintendência de Recursos Humanos de uma universidade federal.  

Em 1994, responsáveis por tal proposta contataram o Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH, através de seu Departamento de 
Psicologia – Setor de Psicologia Social e Institucional, e o Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde Coletiva – NIPESC.  

Tal contato gerou o projeto de pesquisa Saúde Mental e Trabalho: 
construção de cartografias de risco (1995), que veio a assumir características 
de “vida própria” ou autonomia. Inscrita nesta trajetória, a pesquisa que 
apresentamos desenvolveu-se no período de maio/1995 a abril/1996.  

Tendo o Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) como “locus” 
específico a ser estudado, esta pesquisa adotou parte da Metodologia de 
Construção de Mapas de Riscos, adaptação de Fachinni (1991), mas seus 
resultados e discussões apontam para uma relaboração ampliada das 
questões relacionadas com sofrimento psíquico. Nos limites compreendidos 
por este texto, apontamos alguns itens considerados centrais: a problemática 
e relevância da questão; o contexto do HCY; a organização do trabalho e a 
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Professora do Instituto de Psicologia/UFRGS. 
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vivência de riscos; riscos e estratégias defensivas na perspectiva do gênero 
e algumas implicações metodológicas do trabalho.  

Neste sentido, a análise centra-se numa alquimia de gênero/classe 
com ênfase na relação trabalhadores/as e ambiente de trabalho, 
proporcionando inter-relações com gênero e estratégias defensivas, a partir 
do seguinte problema:  

Sob a ótica do homem trabalhador e da mulher trabalhadora, como 
pode-se relacionar gênero, saúde e risco no cotidiano do trabalho?  

Problemática e relevância  

No cotidiano do trabalho encontram-se homens e mulheres exercendo 
funções e ocupando espaços tidos, habitualmente, como trabalho de 
homem/espaço de homem e trabalho de mulher/espaço de mulher. Na 
concretude das realidades de trabalho e de vida desses/as trabalhadores/as, 
refletem-se tanto suas experiências reais quanto imaginárias, em que a 
vivência do risco em si ou a sua representação tem relação direta com sua 
saúde mental. Dessa forma, articular gênero e risco não significa hierarquizar 
diferenças ou buscar igualdades mas, simplesmente, ilustrar que há homens e 
mulheres vivenciando o risco no cotidiano do trabalho e que essas vivências 
podem, a exemplo de outras tantas, se dar de formas singulares.  

Cabe lembrar que estudos sobre gênero (Costa, Barroso e Sarti, 1985) 
apontam para dois momentos/movimentos: o primeiro, direcionado à 
problemática da mulher, mantinha, em grande proporção, relação intrínseca 
com o movimento feminista; e o segundo, sob a perspectiva da inclusão, 
expandiu-se para a relação entre homens e mulheres em busca de 
compreensão sobre como se constroem as relações de gênero. A ótica dos 
atuais estudos sobre gênero não permite, então, homogeneizar os sujeitos, 
revelando, portanto, novos e específicos olhares para a relação 
gênero/trabalho, tais como analisam os estudos de Souza-Lobo (1991). Suas 
discussões elucidam que homens e mulheres são conduzidos/as a exercer 
determinados modos de sentir e interagir nas relações sociais, e que esses 
modos naturalizam as diferenças entre os sexos, negando, assim, seu caráter 
de construção social e histórica.  
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Gênero mostra-se, então, como categoria de análise impregnada no 
acontecer dos espaços constitutivos das relações de trabalho. Scott assim o 
define:  

O núcleo essencial da definição repousa sobre a relação fundamental 
entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo de 
relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 
sexos: o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 
poder (1990, p.14).  

Ao articular gênero e trabalho, verifica-se, em muitos estudos, uma 
relação intrínseca entre a dinâmica de trabalho e as práticas sociais 
exercidas por homens e mulheres confirmando que as mulheres tendem a 
buscar, no mercado de trabalho, ocupações marcadas pela representação de 
ocupações femininas que ao mesmo tempo lhes possibilitem integrar 
atividade doméstica e atividade assalariada (Souza-Lobo, 1991). São 
contextos como estes que permitem conhecer os modos de pensar e agir de 
homens e mulheres também sobre os riscos no trabalho.  

Permitem, também, visualizar o próprio trabalho e seus ambientes 
como “generificados”, inscrevendo-se nele e em suas práticas como forma 
de classificação e hierarquização. Para Bourdieu, a respeito de seu estudo 
dos Kabiles:  

A visão dominante da divisão sexual exprime-se nos discursos tais 
como os ditos, os provérbios, os enigmas, os cantos, os poemas ou 
nas representações gráficas (...). Mas ela se exprime igualmente bem 
nos objetos técnicos ou práticas: estrutura do espaço, organização do 
tempo, da jornada ou do ano agrário e muito especialmente nas 
técnicas do corpo, posturas, maneiras e atitudes (Bourdieu, 1990, 
p.7).  

Se os/as trabalhadores/as devem ser vistos de forma “generificada”, 
também os espaços de trabalho e o mesmo propriamente dito se colocam 
nesta perspectiva. Trabalhar, por outro lado, implica tal como demonstram 
alguns estudos da área (Guareschi e Grisci, 1993) na imersão total dos 
indivíduos nesse mundo do trabalho. A totalidade particular de 
trabalhadores/as se mostra igualmente influenciando e influenciada nos/pelos 
processos de trabalho. A saúde mental daqueles/as, no sentido de processo de 
subjetivação na vida cotidiana, merece, portanto, atenção especial na temática 
do risco. Os modos de perceber e agir a respeito dos riscos no trabalho, desde 
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a perspectiva “generificada” dos/das trabalhadores/as e do próprio trabalho, 
devem, outrossim, permitir buscar diferenciações que, entrelaçadas em 
diferentes categorias, ressaltam possibilidades à necessidade de pluralizar os 
próprios conceitos.  

A literatura comumente enfatiza o risco enquanto possibilidade de 
dano/prejuízo e perda da saúde física dos trabalhadores/as. Zochio (1992) e 
o Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1990) revelam 
que a atual abordagem se centra em aspectos biológicos e físicos da saúde. 
A necessidade do alargamento do conceito de risco se faz presente, visto 
que o entendimento da noção de saúde extrapola as concepções 
biologicistas sobre a mesma. No entanto, deve-se considerar que os modos 
de ser produzidos pelo trabalho, mesmo não se localizando às margens da 
“normalidade”, são estruturadores de efeitos que repercutem na vida dos 
indivíduos e coletividades, para além da esfera do próprio trabalho (Tittoni, 
1994).  

Nesse sentido, a psicopatologia do trabalho abre o leque da 
concepção individualizante, possibilitando compreensões de cunho coletivo 
acerca do sofrimento e das “estratégias defensivas” (Dejours, 1987) 
desencadeadas por trabalhadores(as) no cotidiano do trabalho.  

Desde tal tradição individualizante, pode-se vir a supor que a 
concretização dos riscos sob a forma de prejuízos/danos e perdas, poderia 
ser debitada aos próprios trabalhadores/as que se orientariam na direção de 
acidentes. Alargar o conceito de risco é, então, um esforço para pluralizar a 
compreensão da realidade social e identificar diferenças/igualdades que 
permeiam o universo da classe trabalhadora. Sua importância evidencia-se 
através de investigações sobre as condições de trabalho a partir da própria 
experiência dos trabalhadores/as (Fachinni, 1991).  

Cabe ainda lembrar que a saúde mental não é considerada pela 
legislação no leque de doença ocupacional, o que se não leva a um reforço 
dos riscos que se apresentam invisibilizados e que comprometem a saúde 
mental de trabalhadores/as, no mínimo os desconsidera.  
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O Hospital de Clínicas Veterinárias: o contexto fazendo o texto  

Arquitetura e a construção do imaginário  

O HCV fora construído para atender, principalmente, animais de 
grande porte. Com a transformação da clientela em si e do volume de 
atendimento, muitos remanejamentos se fizeram necessários, implicando 
mudanças não só no espaço físico, como também em termos do trabalho e 
do status dos/as técnicos/as envolvidos/as.  

As características gerais de sua arquitetura são construidoras da 
subjetividade de seus/as trabalhadores/as revelando, conforme aponta 
Harvey (1993) que a experiência do espaço e do tempo, enquanto categorias 
básicas da existência humana, mostram-se como fontes de poder social.  

Da imagem dos casarões da época em que o hospital foi construído, 
que destinavam grandes cozinhas às mulheres, a realidade de hoje confina-
as a uma lavanderia de poucos metros quadrados compartilhados com 
máquinas de lavar, de secar e autoclave. Na busca do contraditório, hoje 
encontramos servidoras detentoras de formação de nível superior 
igualmente marcadas pela falta de espaço físico adequado ao próprio 
trabalho e a outras necessidades: “As mulheres veterinárias não tem 
banheiro. É muito horrível, é muito horrível (...) cada vez que eu vou fazer 
xixi todo mundo fica sabendo, é mijo público”(NS/F).1 Isso leva às 
mulheres a restringirem-se a horários tidos como mais adequados para uso 
do banheiro, como os de menor circulação e concentração de pessoas. As 
áreas mais transitáveis são as da parte da frente do hospital e dizem respeito 
à portaria, triagem, SAME e ambulatórios de pequenos animais, que são 
passagem constante tanto do público interno como externo.  

A área tida como de maior concentração de trabalhadores de nível 
intermediário e de apoio é a do almoxarifado. Na farmácia concentram-se, 
em grande parte, trabalhadoras de nível superior e intermediário e na 
lavanderia concentram-se trabalhadoras de nível de apoio, em maior 
número, e intermediário. Com o calor, os trabalhadores concentram-se na 
parte frontal externa do prédio do hospital, onde refrescam-se e 
acompanham o movimento.  
                                                 
1 Os sujeitos serão identificados por níveis: NS (Superior), NI (Intermediário), NA (Apoio), 
M (masculino), F (feminino). 
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Desta forma, fica claro que a arquitetura não é inocente e que as 
categorias espaço e tempo estão diretamente relacionadas a divisão de 
gênero, cabendo às mulheres os espaços diminutos e menos visíveis e os 
tempos furtivos, seja para desempenhar seu trabalho, seja para descansar, 
seja para utilizar o banheiro. Cabe ressaltar que o espaço físico do hospital, 
em geral, é considerado diminuto e não modernizado.  

Uma grande família  

O número de funcionários do HCV é de 45 efetivos (21 mulheres e 
20 homens) e quatro terceirizados (uma mulher e 3 homens). Foi observada 
a existência de fortes redes de parentesco no quadro de servidores, 
predominantemente entre os de nível de apoio e intermediário. Nas atuais 
redes de parentesco é nítida a continuidade da história pregressa do 
hospital, e a sobre posição “vida pública x vida privada”. A memória 
coletiva evoca fatos como casamentos, nascimentos, separações, amizades e 
rompimentos entre gerações que se sucedem. Durante muitos anos, a 
composição do efetivo de pessoal era, essencialmente, familiar. Acerca 
disso há o entendimento de que “foram se gerando defeitos e vícios” 
(NS/F), sendo que de apenas poucos anos para cá é que entrou gente que 
não é da vizinhança. Há, também, o registro de que o pessoal de apoio 
diminuiu e aumentou o número de técnicos.  

A sobreposição da “vida pública x vida privada” é reforçada pela Vila 
dos/as funcionários/as nos arredores do hospital. Decorrente disso, perpassa 
a ideia de que no convívio familiar ainda se tecem relações de trabalho e, 
durante o trabalho, ainda se tecem relações familiares. Tal situação propicia 
que trabalhadores/as tragam seus animais para serem atendidos pelo portão 
dos fundos, quebrando fluxos de atendimentos, caracterizando-se enquanto 
pequenos favores familiares e de vizinhança. Os riscos inerentes ao 
processo de trabalho tornam-se, constantemente, inerentes ao cotidiano da 
vida familiar, seja pelo vai-e-vem dos filhos pequenos, acompanhando os 
pais e mães no hospital, por vezes, usando chinelos de dedos, seja pelos 
pais/mães que vão para casa com o uniforme de trabalho.  

Enquanto modelo, a familiaridade que constrói as relações para além 
dos laços sanguíneos expressa-se também como medida de proteção diante 
de riscos vivenciais como agressões verbais ou corporais sofridas pelos/as 
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colegas de trabalho. Quando isso acontece, “todo mundo se reúne para 
proteger. Somos uma grande família” (NS/M).  

A visibilização dos riscos: construindo um mapa  

Os dados que registramos acerca da divisão, processo de trabalho e 
riscos são provenientes de reuniões com informantes-chave e realização de 
Grupo Homogêneo, de acordo com a Metodologia de Construção de Mapas 
de Risco empregada por Fachinni (1991).  

Conforme combinação prévia feita em reunião para esclarecimento 
do trabalho e adequação de cronograma, realizamos seis encontros com 
Grupo Homogêneo, no HCY. Tais encontros foram realizados durante a 
jornada de trabalho dos participantes, duas vezes por semana, contando com 
2h de duração em média, no período de novembro a dezembro de 1995. 
Participaram dos grupos 7 funcionários/as indicados/as pelas informantes-
chave. Os/as participantes das reuniões são provenientes dos seguintes 
setores: SAME, Clínica de Pequenos Animais, Clínica de Grandes Animais, 
RX, Lavanderia, Manutenção e Nutrição. Com exceção dos funcionários da 
Secretaria, SAME, Recepção, Almoxarifado, Farmácia e Lavanderia, os 
demais não permanecem toda a jornada de trabalho em locais fixos.  

À indicação dos participantes do grupo considerou-se 
representatividade de gênero, antiguidade e nível hierárquico. O número de 
participantes por grupo não se manteve constante. Observamos que alguns 
dos riscos apontados pelos/as trabalhadores/as do HCV não se enquadram 
nas categorias de Fachinni. E alguns dos riscos que este autor apresenta não 
foram mencionados no Hospital.  

Os grupos foram norteados pelos seguintes tópicos principais:  

a. REUNIÃO nº 1: Validação do mapa gráfico do HCY. Reconstrução do 
espaço físico devido às reformas ocorridas no Hospital.  

b. REUNIÃO nº 2: Processo de trabalho. Construção e validação de 
fluxogramas das atividades consideradas principais.  

c. REUNIÃO nº 3: Abordagem do cotidiano do trabalho e retomada de 
fluxogramas.  

d. REUNIÃO nº 4: Abordagem dos riscos existentes no local de trabalho.  
e. REUNIÃO nº 5: Abordagem dos riscos existentes no local de trabalho.  
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f. REUNIÃO nº 6: Decorrências dos riscos: problemas de saúde, 
levantamento de medidas de proteção existentes e propostas. 
Fechamento do grupo.  

O HCV apresenta grupos de riscos característicos que vão além dos 
grupos de riscos levantados por Fachinni para área industrial (riscos que 
estão presentes dentro e fora do ambiente de trabalho, característicos do 
ambiente de trabalho, referentes a fadiga derivada da atividade física, 
organização e divisão do trabalho e de acidente). Tais grupos denominados 
– Das condições de trabalho e Vivenciais – contém riscos inerentes ao 
trabalho realizado e atingem diversos setores do hospital e a todos os níveis 
hierárquicos, com maior ou menor intensidade. São considerados 
abrangentes pela extensão que atingem e incluem: contaminação, agressão 
animal, espaço físico e salário no primeiro grupo. E relação 
funcionários(as) X animais, relação funcionários(as) X proprietários e 
estigma de funcionário(a) público(a), no segundo grupo.  

Riscos e estratégias defensivas na perspectiva do gênero  

Riscos e proteção  

O leque que abrange o significado do risco tende a alargar-se sob o 
olhar do feminino que resgata a dimensão do invisível enquanto 
componente ativo da saúde mental, transportando suas consequências para 
além do território do trabalho e do tempo presente. E tende a arraigar-se na 
concretude visível do corpo danificado, sob o olhar do masculino.  

A maior visibilidade e concretude dos riscos sugere ampliação do uso 
de medidas de proteção a ambos os sexos, o que não ocorre com riscos 
menos visíveis mesmo havendo conhecimento de suas possibilidades. A 
obviedade do risco, quando associada a nojo e repugnância reforça a 
proteção, sendo que o principal fator que passa a desencadeá-la encontra-se 
deslocado do risco para o nojo.  

Os homens reclamam mais dos riscos do que as mulheres e não 
necessitam de estímulo para isto, assumem uma posição mais contestatória 
embora configurada como reações momentâneas. Já as mulheres falam dos 
riscos predominantemente quando estimuladas a fazê-lo e de forma mais 
ampla e profunda do que os homens. Elas expressam suas preocupações 
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com riscos derivados da falta de limpeza e organização do espaço físico e 
de materiais. Além disso, consideram-se e são consideradas por outras 
mulheres e por homens, como mais cuidadosas de si e dos outros.  

A vivência de baixos salários, enquanto fator de risco à saúde mental 
foi tomada como referência comum em todos os níveis do HCV. Fonte de 
estresse, desinteresse, preocupações e insegurança que não se limitam 
apenas ao território demarcado do trabalho, “o salário interfere 
diretamente” nas demais relações dos/as trabalhadores como diz um 
trabalhador de NI, pois os deixa “com a cabeça preocupada” (NI/M).  

Os homens reagem a isso com considerações predominantemente 
reivindicatórias. Ao ponderarem sobre o prisma da saúde, as mulheres 
referem que os baixos salários são fontes de risco pois a “falta de grana, às 
vezes dá nó” (NA/F) numa referência à saúde mental, pelas constantes 
preocupações familiares causadas. As consequências futuras da exposição 
atual ao risco mostram-se preocupantes para as trabalhadoras de todos os 
níveis. Em contraposição, preocupações desta ordem não foram 
mencionadas por trabalhadores de quaisquer níveis.  

As formas como os/as trabalhadores/as vivenciam os riscos revelam-
nos que os homens são mais expostos às situações de riscos por lhes serem 
atribuídos trabalhos mais arriscados que tendem a produzir comportamentos 
de maior valentia ou desconjuração do medo por parte daqueles, pois se não 
os adotam, podem vir a ser contestados acerca de sua virilidade. As mulheres 
mostram-se mais cautelosas ou “disciplinadas” (Souza-Lobo, 1991).  

Isso pode despertar, num primeiro instante, a ideia de que as 
mulheres sempre se encontram mais protegidas dos riscos visibilizados e 
consensados como perigosos pela organização do trabalho, reforçada pelo 
fato de que na clínica de grandes animais praticamente predominam 
veterinários e enfermeiros homens, contando com apenas uma veterinária. 
Na clínica de pequenos predominam mulheres e a lavanderia, onde as 
tarefas são esterilizar, lavar e passar roupas, caracteriza-se como um reduto 
de mulheres. Mas isso não quer dizer que onde elas estão alocadas não se 
encontra riscos. São elas, inclusive, que levantam a questão dos riscos 
invisíveis, dos espaços diminutos e da dupla jornada de trabalho.  

Através destas colocações reforça-se a ideia de que o gênero molda 
modos de proteção a serem adotados por homens e modos de proteção a 
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serem adotados por mulheres frente aos riscos do trabalho. Homens de 
todos os níveis assumem, frequentemente, uma postura de valentia, de 
enfrentamento direto do risco. As mulheres em geral, mostram-se mais 
precavidas, o que encontra suporte nos estudos de Souza-Lobo (1991).  

Os depoimentos e a divisão das tarefas e do próprio espaço de 
trabalho tornam evidente a relação entre força física e trabalhos tidos como 
masculinos ou femininos. No entanto, não é só a força física que determina a 
divisão das tarefas entre homens e mulheres. Inclui-se neste rol a perspectiva 
de que há uma qualificação que se dá externa ao contexto do trabalho, dada 
pela vida, como inerente ao fato de ser mulher (Kergoat, 1982). Determinadas 
tarefas podem ser entendidas como estipuladas pelo fato de que a mulher 
“tem um sentido de organização que vem de casa (...) elas cuidam a casa, 
cuidam o filho, então elas trazem tudo isso pra cá” (NS/M).  

O cotidiano do trabalho é demarcado e demarcante das diferenças 
entre homens e mulheres, já que é nítida a imputação dos serviços 
considerados mais leves às mulheres, enquanto aos homens reservam-se os 
serviços considerados mais brutos. Embora haja o reconhecimento por parte 
do homem da “capacidade da mulher” (NS/M) para realizar trabalhos a ela 
designados, há também, o fato de que eles até se dispõem a ajudar as 
mulheres nos trabalhos ditos pesados, pois a força física enquanto atributo 
masculino lhes é motivo de orgulho. Porém, não ajudam em trabalhos 
considerados leves como tão bem explícita uma trabalhadora: “Vem cá me 
ajudar a cortar algodão, que eu tenho dois rolos para cortar e daqui a 
pouco nós temos que sair. Capaz, ele não vai fazer!”(NA/F).  

A prática do “cuidar” associada à mulher poderia levar-nos à 
percepção errônea de que o gênero é fonte exclusiva do modo de homens e 
mulheres se protegerem dos riscos no trabalho. Isso seria negar que a classe 
social vem definindo subjetividades desde o lugar onde os sujeitos estão 
inseridos. A classe entrecorta a vivência do risco, emergindo também no 
aspecto que tange à qualificação formal ou tácita de trabalhadores/as e das 
relações de poder daí provenientes.  

O HCV, embora tenha uma dinâmica própria de funcionamento, é 
considerado como um apêndice da faculdade. Tal hierarquização institucional 
se evidencia nas relações entre os/as trabalhadores/as quando se tratam de 
questões do tipo quem manda em quem, numa luta surda de poder. A 
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queixa do ser mandado é central para os homens e periférica para mulheres 
de NI e de NA, revelando o disciplinamento apontado por Souza-Lobo 
(1991). A queixa central das mulheres localiza-se na desconsideração e 
desvalorização do trabalho realizado como se relegado a um segundo plano. 

O saber legitimado serve para um ter poder sobre os outros. Em 
termos de incentivo ao uso de medidas de proteção, os/as trabalhadores/as 
de NS, bem como os/as professores/as desempenham papel fundamental: 
“Lugar onde ninguém usava luva pra mexer (...) o professor botou luva e aí 
todo mundo passou a usar” (NS/F). Desta maneira, os/as professores/as e 
técnicos/as de NS propagam ou não o uso de medidas de proteção frente aos 
riscos no cotidiano do trabalho, servindo como modelos aos NI e NA. Os/as 
trabalhadores/as de NS consideram-se melhor preparados para lidar com os 
riscos, em relação aos de NI e de NA, devido à sua qualificação e acesso a 
informações, mesmo que isso não os direcione à adoção de tais medidas 
incondicionalmente. Medidas de proteção tendem a ser mais adotadas 
quando o discurso da proteção vem acompanhado da prática de proteção. 
Neste sentido, prevalece a ideia de que não basta alertar os/as trabalhadores/as 
acerca das medidas de proteção existentes. É necessário fazer uso delas 
enquanto modelo, como refere uma trabalhadora de NS: “acho que o que 
convence mais não é só falar. É por falar e vê que eu tô fazendo”.  

Este pensamento é reforçado pela constatação de que a distribuição 
de equipamentos de proteção e medidas educativas como forma de proteção 
não seduzem nem convencem o pessoal de apoio. Isso demonstra que o 
conhecimento e a qualificação que os/as trabalhadores/as de NI e NA vão 
adquirindo sobre como lidar com os riscos se dá prioritariamente pela 
prática diária do enfrentamento do risco e não pela aprendizagem formal. 
Da mesma forma que vão aprendendo a arte de seu ofício, é pela 
convivência diária com os riscos que vão construindo suas defesas.  

Produzindo estratégias defensivas  

A partir do entendimento da organização do trabalho, torna-se 
possível comparar o hospital a outros congêneres e a fábricas 
caracteristicamente tayloristas. As fábricas evidenciam o quanto os postos 
de trabalho estão desprotegidos, uma vez que a organização do trabalho 
impõe riscos diferenciados aos/as trabalhadores/as alocados em espaços 
representativos de classe, propiciando maior ou menor aquisição de 
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conhecimento que os/as conduzirá a uma ação de proteção ou de não 
proteção frente aos riscos do trabalho, como revelam diversos estudos da 
área. No hospital, o pensamento de uma trabalhadora de NS também é 
revelador da abrangência dos riscos sobre a classe trabalhadora: “Acho que 
tem riscos para todos, indiferentemente, são riscos que podem ser 
diferentes até, mas todos têm riscos”.  

O descaso “oficial” pela saúde em geral também se evidencia no 
HCV enquanto serviço público de atendimento ao animal, onde um “valor” 
passa a ser-lhe atribuído podendo tornar-se determinante dos procedimentos 
a serem adotados, como explicita um trabalhador de NS ao dizer que “no 
início (da carreira) a gente investe tudo no animal, material do hospital, o 
teu conhecimento e muitas vezes o proprietário não tem condições ou o 
animal não vale aquilo”.  

A negação do valor afetivo do objeto do trabalho vem a caracterizar o 
que Dejours (1987, 1994) chama de estratégias defensivas coletivas, termo 
que designa construções coletivas inconscientes de trabalhadores/as 
utilizadas para evitar o sofrimento e garantir a continuidade do trabalho. Ao 
mesmo tempo, as estratégias são construtoras de uma “subjetividade 
coletiva”, como colocam Guattari e Rolnik (1986), que interpela os/as 
trabalhadores/as. A avaliação feita por uma trabalhadora de NA remete a 
isto ao considerar as interferências do trabalho para além do espaço do 
trabalho, deixando claro o quanto trabalho e vida se fundem/confundem 
numa única rotina: “eu tô ficando meio neurótica, sabe. Eu procuro me 
controlar porque eu acho que a família da gente não tem nada a ver”.  

A vivência dolorosa do medo de estar “ficando meio neurótica”, 
numa referência à perda da saúde mental, praticamente não é mais 
encontrada nas falas da maioria dos/as trabalhadores/as. A partir do 
momento em que elaboram defesas coletivas específicas eficazes, o medo 
dá lugar ao enfrentamento e a valentia diante do risco.  

Morosidade, desânimo, desencorajamento contidos nas falas que 
retratam as solicitações de melhores condições de trabalho, tendem a 
desembocar em resignação. E o não reconhecimento dos méritos 
específicos de cada trabalhador/a por parte dos/as colegas, do hospital, da 
universidade, do governo e da sociedade em geral, aparece arraigado ao fato 
de que desempenho no fazer qualitativo/quantitativo do trabalho não é 
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considerado na hora das oportunidades devido a trocas de direção, rixas e 
discordâncias, ocasionando sentimento de desvalorização.  

A vivência de injustiça que brota frente à questão insalubridade 
despersonaliza as relações ao atribuí-las à faceta do “legal”, somadas à 
manutenção da rotina dos riscos como algo dado e imutável, acarreta 
reflexões do tipo:  

se um dia eu abro a boca e falo isso de novo (do risco no trabalho), 
eles vão dizer: “tu tá ganhando insalubridade”, mas no meu contra-
cheque é uma insignificância que não dá nem pra falar. o sentimento 
é uma coisa que fica com a gente (NA/F). 

Ou:  

eles não se interessam pela gente. Eles só querem que a gente 
trabalhe, trabalhe, não dão as condições pra gente trabalhar (NA/M).  

A emoção e o envolvimento demonstrado na prática das mulheres 
não se restringe a um ou outro episódio. Apresentam-se também quando 
elas resgatam gatos abandonados, guardam medicamentos vencidos com 
“pena de botar fora” (NS/F) e deixam passar todos os animais na triagem, 
comprovando que os modos de vivenciar as situações, com expressão direta 
da emoção, vem sendo alocados por este grupo como uma categoria 
reservada ao feminino.  

Expressões de sofrimento dos/as trabalhadores/as do hospital 
derivam não só das condições de trabalho, cujo alvo principal é o seu 
próprio corpo, como também da organização do trabalho que atua a nível do 
interesse no trabalho e das relações entre as pessoas (Dejours, 1994). O ser 
“funcionário público” e o estigma que isso vem acarretando permeia todo e 
qualquer sofrimento colocando-se como elemento decisivo na subjetividade 
do/a trabalhador/a.  

Neste estudo, pudemos comprovar que, para minimizarem/suportarem 
o sofrimento e continuarem exercendo suas atividades, as/as trabalhadores/as 
fazem uso de estratégias defensivas coletivas expressas em variadas 
situações ou de estratégias defensivas individuais quando as primeiras não 
dão conta de minimizar o sofrimento. O enfrentamento do sofrimento no 
silêncio, como revela uma trabalhadora de NA ao dizer que “... até tem 
coisas que tá me prejudicando aquilo ali, muitas vezes eu me prejudico por 
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não falar, entende?, procuro ficar quieta sempre, eu nunca falei nada” 
(NA/F) configura-se segundo Dejours (1994), como a “individualização 
máxima do sofrimento” .  

Já o saber prático, representado pelo “é botar o olho no animal e já 
sei o que ele tem” (NI/M) mostra-se reforçado pelo recorte da antiguidade 
no trabalho. Quanto mais “experiente” (NS/M) o/a trabalhador/a maior é a 
“segurança” (NS/F) que sente ao lidar com os riscos.  

Na forma de lidar com o risco, encontramos sua própria negação. 
Neste sentido, é possível considerar que, para os/as trabalhadores/as do 
hospital, o risco desencadeia duas posições predominantes. Pode ser vivido 
como algo perfeitamente manejável chegando até mesmo a sua 
descaracterização através de piadas que o banalizam circunscrevendo-o a 
qualquer situação/momento e lugar. Ou pode ser ignorado na crença 
alicerçada por “ver todo mundo trabalhando assim e que nunca acontece 
nada de mais grave” (NS/F).  

A negação recoloca a questão do valor afetivo do animal como uma 
estratégia defensiva retratada no descaso do trabalho para com ele: “Tipo 
assim, era funcionário que decidia que cachorro ia matar. Que isso.? “Ai, eu 
não vou botar esse pra dentro porque vai sujar muito, vou matar” (NS/M).  

A partir deste relato percebemos que para lidar com o sofrimento do 
trabalho pode tornar-se necessário destituir o objeto de trabalho de todo o 
afeto, até o ponto de restar somente indiferença na relação. Esta é uma 
estratégia defensiva adotada predominantemente pelos homens do hospital, 
que faz contraponto com o fato de as mulheres adotarem “a causa do 
animal” representada pelo passe livre na triagem e os gatos abandonados 
amontoados em gaiolas nos corredores do HCV.  

Divergente da ação adotada pelos homens, a das mulheres também 
sustenta-se na negação, pois elas passam a não considerar o potencial de 
atendimento do hospital frente a demanda que se coloca e dos gatos virem a 
morrer contaminados nas gaiolas uns pelos outros.  

Apesar disso, há elementos contraditórios já que é uma mulher quem 
pratica a eutanásia e por ocorrência de um incêndio no canil “as mulheres 
pegaram suas bolsas e saíram correndo, enquanto os homens foram salvar 
os cachorros” (NS/M). O episódio do incêndio evidencia o atravessamento 
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do gênero, vindo a intensificar demonstrações de fragilidade e medo por 
parte das mulheres. Evidencia, também, a valentia e coragem impetrada por 
homens ao salvarem, possivelmente de forma heróica, os animais que 
defensivamente procuram negar.  

A prática da eutanásia por sua vez, retrata a necessidade de negação 
do valor afetivo do animal na rigidez dos critérios “assim, assim, assim” 
estabelecidos pelos próprios trabalhadores/as de NS, como fundamentais às 
relações de confiança entre os/as trabalhadores/as. A negação possibilita, 
tanto para quem cria os critérios enfaticamente referidos como para quem 
os executa, um envolvimento que se limita à ordem do procedimento 
cientificamente elaborado. Como assinala Dejours (1994), “... as regras de 
trabalho são técnicas e também podem ser fundamentalmente regras 
éticas” (p.136).  

Negação e até mesmo desprezo pelo perigo nem sempre mostram-se 
suficientes e podem levar os/as trabalhadores/as a acrescentarem aos riscos 
do trabalho, os “riscos das pe1formances pessoais” (Dejours, 1994, p.70), 
verdadeiras demonstrações de valentia como a deste trabalhador de NS: “Eu 
já cansei de drenar racites podres, tumores não sei o que com a mão a 
seco, porque eu precisava fazer ligeiro aquilo ali, né (...) Ah, meu Deus, a 
demanda hospitalar” (NS/M).  

A partir destes indicativos, reforça-se a ideia de que a forma pela qual 
as estratégias defensivas se expressam sofre o atravessamento do gênero, já 
que os encaminhamentos diferenciados por parte de homens e de mulheres 
os/as sustentam como homens valentes, destemidos e frios, e mulheres 
emotivas, mãezonas e frágeis, atribuições estas socialmente construídas e 
culturalmente intensificadas.  

O apego às regras estabelecidas pelo grupo torna-se claro quando 
aos/as novatos/as não é permitido mudar algo que já se consagrou como 
uma regra, sob pena de destruir as defesas existentes. Então, mesmo tendo a 
percepção de que algo pode e deve ser mudado no contexto estabelecido o/a 
trabalhador/a novato/a acaba agindo como a maioria. Decorrente das regras 
estabelecidas pelo grupo, emerge o “fazer” estritamente necessário 
corporificado na forma da “urgência” ou do mando imediato.  

O desfazer-se de pressões e trabalhos penosos atribuindo as 
responsabilidades à “terceirização”, outros órgãos ou pessoas é uma 
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estratégia defensiva comum. Os exames periódicos coletivos se inscrevem 
numa ótica que também atribui a outrem, seja pessoa ou coisa, as 
responsabilidades. Vividos como “salvo-conduto” da saúde, são percebidos 
por trabalhadores/as dos níveis em geral como garantia de que nada de ruim 
lhes aconteceu “ainda” (NS/M). A mesma lógica é adotada na retenção de 
remédios vencidos para serem administrados aos animais diante de uma 
situação como a que descreve um trabalhador de NS: “Chega um animal aí, 
que se não dá nada, morre... Então a gente pega o medicamento, triplica a 
dose e dá. Vê o que vai dor. Vai morrer mesmo! Algum escapa” (NS/M). 
Assim como os remédios vencidos não curam, os exames periódicos que 
“demoram seis meses para dar os resultados” (NA/F) concentram uma 
vivência de descaso para com o sujeito do trabalho que se reproduz, como 
forma de defesa inconsciente, no objeto do trabalho.  

Implicações metodológicas  

A metodologia escolhida priorizou a experiência dos/as 
trabalhadores/as através de: realização de dezoito entrevistas individuais 
contemplando todos os níveis e diferentes setores; de dois encontros de duas 
horas com duas pessoas consideradas informantes-chave que registraram 
modificações no mapa gráfico do hospital e fizeram descrições do processo 
de trabalho; de seis encontros com um grupo homogêneo. As entrevistas 
individuais foram realizadas para o enfoque do gênero e mostraram-se 
complementares nesta investigação, possibilitando-nos comprovar os riscos 
que se encontram mais setorializados em atividades específicas. Os encontros 
do grupo contaram com uma pesquisadora coordenadora do grupo e com 
duas observadoras, – bolsistas estagiárias de psicologia do trabalho –, que 
realizaram registros de cada encontro através de relatórios.  

Diferentemente da experiência apresentada por Facchini, os 
encontros do grupo homogêneo ocorreram em local e horário de trabalho 
dos sujeitos e também no fato de que o mapa gráfico do hospital não foi 
construído pelo grupo homogêneo, uma vez que ele já existia. Coube ao 
grupo redimensioná-lo à atual geografia do hospital que se mostra bastante 
diferenciada da inicial.  

A constituição e ação para com o grupo homogêneo, baseou-se na 
metodologia de mapas de riscos, Facchini (1991) que se mostrou valiosa 
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para visibilizar aos riscos coletivos existentes no cotidiano do trabalho a 
partir dos quatro pressupostos básicos que sustentam sua operacionalização: 
a valorização da experiência do/a trabalhador/a, a não delegação da 
produção de conhecimento, o levantamento das informações por grupos 
homogêneos e a validação consensual das informações.  

Ater-se ao método de construção de mapas de riscos de Facchini, em 
nosso entender, pode sustentar a discussão de saúde mental e trabalho ao 
alavancar as situações a que os/as trabalhadores se submetem, porém não 
privilegia o processo de construção de trabalhador/a devido a homogeneização 
gerada pelo próprio método no que diz respeito a gênero e classe. Além 
disso, cada grupo constitui-se singularmente e as vivências dos riscos 
derivam de uma cultura assegurada por fantasias e medos próprios, incrustados 
na arquitetura, nas formas de estabelecer relações e na organização e 
divisão do trabalho que só a descrição dos riscos não apreende.  

A junção metodológica da construção de mapas de riscos com o 
referencial da psicopatologia do trabalho mostrou-se importante ao 
oportunizar o alargamento do conceito de risco, visto que a noção de saúde 
extrapolou as concepções biologicistas tradicionais, marcadas em geral por 
um discurso médico voltado para os corpos.  

A análise considerou o contexto em que se insere o HCV através do 
leque de investigação para as facetas de sua história, de sua arquitetura, das 
redes de parentesco e da relação público/privado. Nossa investigação, além 
de descrever os riscos do cotidiano do trabalho no hospital através da 
construção do mapa de riscos, permite elucidar que eles não somente 
extrapolam o âmbito do corpo físico e do território do trabalho, como 
também causam interferências na qualidade de vida e nas relações dos 
sujeitos, cabendo às estratégias defensivas um papel importante no sentido 
de possibilitar entender que se os/as trabalhadores/as não estão se 
protegendo dos riscos com atitudes e equipamentos concretos/corretos de 
proteção, o estão fazendo psicologicamente. Contudo, sabemos que esta 
proteção, longe de proteger, alimenta comportamentos de exposição aos 
riscos por parte dos/as trabalhadores/as bem como a falta de medidas na 
estrutura para eliminar os riscos.  

Ao nosso ver, a transformação das condições de trabalho com vistas 
ao bem estar e à proteção à saúde dos/as trabalhadores/as deve 
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fundamentar-se na descrição e análise dos riscos nos locais de trabalho e 
também no modo como as/as trabalhadores/as vivenciam tais riscos desde a 
perspectiva do gênero e da classe social, já que nossos achados condizem 
com a ótica que abrange os estudos destas categorias enquanto construtores 
da subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras.  

Finalizando...  

A construção do mapa de riscos do HCV evidencia que nenhum 
posto de trabalho está protegido ao apresentar uma enorme gama de riscos 
que atinge trabalhadores/as, estudantes, proprietários e animais, em geral. 
Riscos característicos do hospital, como a contaminação, tornam-se 
passíveis de atingir também os familiares dos/as trabalhadores/as, 
principalmente as/as de NA que moram na Vila da Universidade, através da 
prática corrente de ir para casa com a roupa de trabalho.  

De um modo geral, os riscos afetam as pessoas indiscriminadamente 
devido a grande circulação que há no hospital em decorrência de locais 
específicos para atendimentos junto aos animais, com exceção das 
atividades de apoio como é a lavanderia. No entanto, a análise da vivência 
do risco no trabalho, pelos(as) trabalhadores(as) do hospital, identifica 
modos singulares diante do risco, segundo o gênero e a classe do 
trabalhador. 

O conhecimento das pessoas, obtido através da qualificação 
formal/tácita, não as livra dos riscos, mas aliado ao gênero, interfere 
decisivamente na questão da proteção. O conhecimento ou falta dele 
propicia os cuidados ou descasos diante dos riscos e o gênero serve como 
suporte ao fato das mulheres mostrarem-se mais atentas aos riscos 
invisíveis que podem deixar marcas igualmente invisíveis, para o uso mais 
constante de equipamentos de proteção, bem como para o maior cuidado de 
si e dos outros como evidenciam muitos estudos.  

Diante de todas as evidências decorridas desta pesquisa, sugerimos 
uma elaboração de planos específicos de implantação de políticas de saúde 
não homogeneizantes, com possibilidades de verificação e gerência de 
riscos, com acompanhamento das rotinas do hospital, já que o mesmo se 
encontra num momento de reformulação do espaço físico e de tentativa de 
profissionalização.  
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