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A Temática do Sofrimento nos Estudos sobre Trabalho e Saúde

18. A TemáTicA do SofrimenTo noS eSTudoS Sobre 
TrAbAlho e SAúde

Luiz Carlos Brant
Carlos Minayo Gomez

Nas últimas duas décadas, a temática do sofrimento vem ocupando boa 
parte da produção científica do campo da saúde do trabalhador. Indagamos 
as condições de possibilidade que despertam tal interesse em tantos pesquisa-
dores e, particularmente, o que teria levado alguns estudiosos a identificar em 
suas investigações as manifestações do sofrimento como transtorno psíquico.

Consideramos que uma frágil delimitação conceitual entre os termos sofri-
mento e transtorno mental pode acarretar problemas de ordem metodológica, 
técnica e ética, bem como comprometer a formulação de programas de aten-
ção à saúde dos trabalhadores. Com essa preocupação, buscamos identificar 
e interpretar as concepções do sofrimento e os instrumentos metodológicos 
empregados, no âmbito da produção científica da área da saúde do trabalha-
dor, no período entre 1986 e 2007. Para tanto, recorremos às seguintes fontes: 
Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (Ibict); Biblioteca Virtual de Saúde Pública da Biblioteca Regional 
de Medicina (Bireme) e o site SciELO. Foram selecionados também capítulos 
e/ou livros originados de teses ou dissertações que abordavam essa temática.

Totalizamos 202 trabalhos, dos quais 102 foram artigos e cem, teses e disser-
tações. A identificação do material se fez pelos títulos, resumos e palavras-chave. 
Alguns desses estudos foram analisados na íntegra. Buscamos interpretar as 
diversas concepções existentes acerca da temática do sofrimento e os termos 
empregados para a sua nomeação.

Entendemos que, para compreender as significações do sofrimento ao longo 
do tempo e no espaço, muito se poderia avançar com as contribuições da se-
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mântica histórica do sofrimento e sua articulação com o trabalho. Entretanto, 
para nos mantermos fiéis aos nossos objetivos, decidimos nos ater apenas ao 
conjunto selecionado. Percebemos que o termo vem sendo utilizado sem a 
devida precisão conceitual. Alguns autores partem do princípio da existência 
de uma significação única e universal para a categoria sofrimento, dispensando 
a sua conceituação e o delineamento das diferenças entre o sofrimento e o 
que seria da esfera de sua manifestação.

No conjunto das suas produções, o sofrimento caracteriza-se como um 
transtorno psiquiátrico menor; como uma dimensão interna do sujeito; como 
adoecimento; como uma instância intermediária entre a saúde e a doença.

Um TransTorno PsiqUiáTrico menor

A concepção do sofrimento como transtorno psiquiátrico é encontrada 
essencialmente nas investigações que utilizam o Self-Report Questionnaire 
(SRQ-20) como um instrumento padronizado no âmbito da mensuração e 
prevenção da doença mental. Ainda que empregando diferentes terminologias 
como transtorno mental ou adoecimento mental (Borges, 1990), morbidade 
neurótica, pré-morbidade, distúrbios psíquicos menores (Araújo, 1999), estresse 
psicológico (Farina, 2004), sofrimento psíquico e estresse psíquico (Oliveira, 
1998), os autores citados compartilham da premissa de que o sofrimento 
constitui um transtorno mental menor.

Na sua investigação com base em uma abordagem epidemiológica, 
consideram-se os resultados obtidos como reveladores da situação atual e da 
possibilidade de ocorrência de morbidades no futuro. Nessa perspectiva, são 
estudados instrumentos como o questionário World Health Organization 
Quality of Life (WHOQOL), utilizado por Lícia Souza (2001), ou a Escala de 
Prazer e Sofrimento no Trabalho, Inventário de Sintomas de Stress e Inventário 
de Qualidade de Vida, adotado por Lima (2004). Nesse sentido, inventários, 
a interpretação dos questionários, surveys e screenings têm por objetivo a coleta 
de dados para a reorganização de serviços de saúde.

Nesse ponto de vista, a prevenção de doenças mentais se faz tomando por 
base a existência e a detecção precoce de distúrbios psiquiátricos menores, o 
que faz com que o sofrimento acabe assumindo a conotação de uma entida-
de etiológica já conhecida. Repete-se assim, com essa abordagem, a mesma 
lógica da ‘história natural das doenças’ no século XIX. A triagem com fins 
preventivos em populações humanas aponta para uma visão do sofrimento 
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como um mal a ser evitado, capaz de desencadear doenças mentais. Pesqui-
sadores como Silva Filho e Jardim (1997) dedicaram parte de seus estudos à 
construção, adequação e aperfeiçoamento de instrumentos com o objetivo 
de localizar em categorias profissionais ‘transtornos psiquiátricos menores’. 
Essa foi a lógica que inspirou a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental 
(LBHM) na cidade do Rio de Janeiro.

As práticas preventivistas da LBHM atravessam grande parte da história da 
psiquiatria brasileira desde o início, chegando até as últimas décadas do século 
XX, tornando-se uma das metas do campo da saúde mental e trabalho. Nessa 
época, as intervenções psiquiátricas passaram a ocorrer, além dos hospitais e 
ambulatórios, em escolas, fábricas e comunidades, de modo geral. Buscava-se 
assim uma estratégia para antecipar a explicitação de demandas para trata-
mento. Portanto, em nome da ‘profilaxia’, o sofrimento era considerado por 
profissionais como transtorno mental, tornando-se motivo de intervenção 
médica (Carvalho, 1997; Costa, 1989).

Após a abolição da escravatura brasileira – revelam ainda esses autores –, 
muitos negros em busca de ocupação foram para as cidades em processo de 
industrialização. A maioria partia levando consigo a herança cultural do cati-
veiro, a busca de soluções mais dignas para a vida e um sofrimento, fruto das 
condições adversas. Nesse percurso, logo se depararam com a grande oferta 
de etílicos. O consumo diário de álcool pelos novos trabalhadores urbanos 
– hábito herdado da vida no engenho para apaziguar os tormentos laborais 
e fonte de alegria para as noites – foi diagnosticado como sinal evidente de 
doença mental. Por meio da “hygiene mental” – disciplina médica com foco 
na prevenção –, integrantes da LBHM se aproximaram desses migrantes do 
campo com a finalidade de adequá-los à nova vida, segundo os padrões exigidos 
pela sociedade da época.

Nas primeiras décadas do século XX, cabia à “hygiene mental” a missão de 
formar trabalhadores competentes, controlados e disciplinados. Portanto, a 
prevenção na área da saúde mental tinha três facetas: 1) disponibilizar sujeitos 
adestrados e potencialmente maximizados para a emergente indústria brasilei-
ra; 2) garantir para as empresas a reinserção de trabalhadores recuperados e 
livres da degeneração; e 3) retirar mendigos, malandros e alcoólatras das ruas, 
conduzindo-os aos sanatórios. “Em nenhuma outra corrente psiquiátrica da 
época, salvo a alemã, poder-se-ia encontrar a caução teórica de uma prática 
psiquiátrica que permitisse o uso de métodos policialescos em nome do tra-
tamento da doença mental” (Costa, 1989: 132).
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Os hospitais e as fábricas constituíam amplos espaços para a prática de uma 
“hygiene mental” socializadora do discurso do aprimoramento da capacidade 
laborativa que, afinal, procurava adequar o homem ao trabalho. Embora todas 
as suas ações estivessem embasadas na prevenção, ela não passava de uma forma 
de controle e adestramento, notadamente, no momento em que o trabalha-
dor manifestava sofrimento. Essa prática, embora com forte fundamentação 
teórico-metodológica da medicina da época, era incapaz de proporcionar uma 
atenção cuidadosa.

O movimento antialcoólico de 1934 não era apenas uma campanha de pre-
venção, mas uma forma para garantir qualidades morais nas fábricas com base 
nas queixas de sofrimento. Dessa forma, a República Nova e a “hygiene mental” 
comungavam o mesmo ideal: a formação de uma mão de obra dócil, produtiva e 
curvada à ditadura. A ação da polícia e as campanhas de prevenção constituíam 
dispositivos aceitáveis por uma ampla parcela da população que as via como pro-
teção à saúde. Os médicos alienistas eram descritos como indivíduos dedicados 
ao combate da doença mental. Desenvolviam práticas voltadas para higienização 
do corpo e do espírito do trabalhador, considerado verdadeiro alicerce da nação 
em busca do tão sonhado desenvolvimento industrial. A expectativa, tanto do 
patronato quanto do Estado, era conseguir o máximo de produção com o menor 
desperdício de energia. A função do higienista não era apenas preventivista, mas 
disciplinar, no sentido atribuído por Foucault (1979, 1984).

Se, nos anos 30, numerosas práticas foram implementadas para prevenir 
‘doenças mentais’, na década de 1970 e no início da seguinte assistimos à 
repetição de alguns discursos psiquiátricos preventivistas vinculados à con-
juntura política do país da época. Uma longa trajetória do espectro da pre-
venção insistia em reafirmar-se no campo da saúde mental. Novamente, em 
momentos críticos da política nacional, algumas práticas médicas e o poder 
hegemônico se unem, apresentando-se tanto como prática educativa quanto 
como prevenção de doenças.

Entre as produções analisadas, o estudo de Lancman (2004) destaca-se na 
medida em que revela a esperança da construção de ações eficazes na área da 
saúde mental. A autora discute também a importância de se conhecerem os 
processos de adoecimento para o desenvolvimento de práticas preventivas, 
tratamento e reinserção laboral, garantindo assim uma participação ativa dos 
trabalhadores. Segundo sua concepção, o conhecimento sobre os processos de 
adoecimento no presente poderá evitar uma doença no futuro – o que sugere 
a existência de um nexo causal pensado como conexão linear, cuja correta 
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dimensionalidade e a eliminação do agente ‘causa-dor’ evitariam sofrimentos 
psíquicos que poderiam ser gerados no cotidiano do trabalho.

A prevenção configura-se, portanto, como conjunto de práticas funda-
mentado na causalidade, dado que o critério empregado é uma relação de 
determinação. Nessa perspectiva, a prevenção abrigaria uma concepção linear 
do tempo que não leva em consideração a possibilidade da emergência de 
outros acontecimentos na vida do sujeito. Tal concepção não deixa espaço 
para a contingência e a inventividade, descartando assim a dimensão da im-
previsibilidade.

a sUbjeTividade como dimensão inTerna 

A concepção de sofrimento como decorrência de processos subjetivos no 
pensamento de alguns pesquisadores contempla implicitamente a ideia de 
indivíduo igual a si mesmo ao longo dos tempos, que se faz segundo uma na-
tureza dada. De modo geral, essa noção comporta a acepção de permanência 
vinculada à dimensão identitária. Diferentemente, a ideia de sujeito associada 
à ação transformadora é subsumida no conjunto das investigações por nós 
catalogadas. Dessa forma, os termos indivíduo, sujeito e subjetividade deslizam 
pelo interior do campo da saúde do trabalhador de forma indiscriminada, com-
pondo uma tessitura em que, aparentemente, não há diferença um do outro. 
É a noção de indivíduo e não a de sujeito que figura de modo geral tanto nos 
estudos de base epidemiológica como naqueles que têm nas ciências sociais 
e humanas o seu marco teórico. Como a noção de indivíduo prepondera nas 
investigações do campo da saúde do trabalhador?

Para compreender as diferenças entre esses termos, é importante assinalar 
alguns marcos da longa e fascinante trajetória da subjetividade na teoria do 
conhecimento, que vai da busca platônica da verdade à inversão cartesiana 
operada por Freud com a sua pergunta pela verdade do inconsciente que 
dificilmente poderá ser negada (Brant, 2001).

Falar em subjetividade remete necessariamente a René Descartes, o que 
não significa dizer que essa questão tenha surgido com a filosofia moderna. 
Ao investigar os domínios da subjetividade, esse pensador do século XVII 
transformou-a em referencial central e, às vezes, exclusivo para o conhecimento 
e a verdade. É na perspectiva do racionalismo que a filosofia moderna constrói 
uma subjetividade, no interior da qual mantém as mesmas exigências e os 
mesmos objetivos do discurso de Platão: a busca da objetividade pela razão. 
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A subjetividade é uma das questões do platonismo, independentemente das 
diferentes soluções que ela tenha recebido dentro desse espaço. No entanto, 
ela aparece como problema para esse filosófico da modernidade. Diante da 
incerteza quanto à realidade do mundo objetivo, Descartes afirma a certeza 
do cogito. É interessante verificar que ele coloca a tônica no pensamento, en-
quanto o eu fica praticamente fora de sua filosofia. Quando fala do eu, não se 
refere a um sujeito, mas a uma substância pensante. Por mais paradoxal que 
possa parecer, a máxima cartesiana – cogito ergo sum – assinala a emergência 
da subjetividade, mas não a do sujeito. Em uma perspectiva racionalista, a 
concepção de homem presente em sua filosofia é de indivíduo próprio de 
uma espécie. Trata-se, portanto, de ‘in-divíduo’, o que não pode dividir, o que 
permanece eternamente igual a si com uma identidade fixa assegurada por 
um solipsismo desconhecedor da dimensão da alteridade. O indivíduo é um 
objeto no mundo entre tantos outros.

Descartes pensava o indivíduo como lugar da verdade; Freud o pensava 
como engendrado pela ordem da cultura, fruto de ‘totem e tabu’ e um eter-
no desamparado em seu ‘mal-estar na civilização’. Ou seja, um ser de franco 
conflito entre os registros da pulsão e do social. Enquanto Descartes fala de 
um objeto da ciência, Hegel faz referência a um ser de desejo. Freud avança 
em relação a Hegel revelando-nos um ser de desejo inconsciente. Antes de 
Freud, a consciência ocupa a centralidade principalmente nas “investigações 
lógicas” de Husserl; a partir de Freud, torna-se necessário se perguntar pelo 
inconsciente e suas articulações. 

No entanto, é o psicanalista francês Jacques Lacan que, ao fazer uma releitura 
radical da obra freudiana, introduz o termo sujeito na psicanálise, tornando possível 
operar com a hipótese do inconsciente sem aniquilar sua dimensão fundamental 
de não sabido (insu, Unbewusste). O sujeito em Lacan não é nada de substancial, 
é ele momento de eclipse que se manifesta em um equívoco de linguagem (bévue, 
Unbewusste), o que significa dizer que esse engano será feito por um ser falante, 
que se interroga no campo da linguagem sobre a existência de seu ‘eu’. Observa-se, 
assim, que a partir da teoria psicanalítica do sujeito não se pode mais identificar os 
termos subjetividade, sujeito e indivíduo. Desse ponto de vista, pode-se dizer que 
– com grande número de estudos tendo a lógica cartesiana em seu substrato – a 
categoria sujeito e suas relações com o sofrimento ainda não foram devidamente 
investigadas no campo da saúde do trabalhador (Brant, 2002).

Em alguns estudos, deparamos com pesquisadores abordando as expe-
riências no cotidiano de trabalho utilizando a subjetividade como categoria 
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de análise, oferecendo-nos assim elementos para a apreensão do sofrimento 
como dimensão subjetiva. Nessa perspectiva, encontram-se, entre outros, os 
estudos de Tittoni (1994), que investigou trabalhadores petroleiros no sul 
do país; Uchida (1996), que pesquisou temporalidade e subjetividade entre 
especialistas da informática; e Lopes (2000), que em A Voz do Dono e o Dono 
da Voz analisou o trabalho, a saúde e a cidadania entre operários no cotidiano 
de um chão de fábrica paulistano.

O sofrimento é entendido como uma instância pertencente à subjetivida-
de, e a sua compreensão se faz por meio do deciframento das formas como 
o indivíduo apreende e expressa as experiências no âmbito do trabalho. Por 
meio da vivência e da experiência, os “trabalhadores vivenciam sua atividade, 
suas relações pessoais e hierárquicas, o ambiente de trabalho e, enfim, uma 
série de outros elementos que compõem o cotidiano de trabalho” (Tittoni, 
1994: 33). A análise da subjetividade – entendida como uma dimensão 
intraindividual que interage com a realidade concreta, considerada externa 
ao sujeito – possibilitaria a apreensão dos significados que os trabalhadores 
atribuem às experiências laborais.

Esses estudos buscam nos domínios da subjetividade o referencial central 
para o conhecimento das relações entre homem e trabalho. Os pesquisadores, 
partindo do pressuposto cartesiano de que a verdade habita a consciência 
humana, faziam da experiência laboral o caminho para apreender o sentido 
do trabalho, ressaltando os aspectos subjetivos.

Tittoni e Bernardes (1997: 245) afirmam que “as experiências dos sujeitos 
e as tramas que constroem o lugar do trabalhador definem modos de sub-
jetivação relacionados ao trabalho”. Nos estudos por nós selecionados, não 
foi possível verificar o sentido atribuído à expressão ‘modos de subjetivação’. 
Entretanto, constatamos que Verthein e Minayo Gomez (2000) consideram 
que o modo de subjetivação desenha uma armadilha para o sujeito quando se 
privilegia o aspecto subjetivo na análise da doença. Investigando a construção 
do ‘sujeito-doente’ em lesões por esforço repetitivo/distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (LER/Dort), esses pesquisadores concluem que a cate-
goria subjetividade pode criar a noção de um indivíduo predisposto a adoecer.

Em alguns casos, a concepção subjetiva do sofrimento evidencia a ideia 
de permanência que habita o interior de um indivíduo sempre idêntico a si 
mesmo ao longo dos tempos. Condenado pela mesmice, portanto, destituí-
do de ações transformadoras, é representado como vítima do sofrimento no 
trabalho. “São elementos da organização do trabalho que levam a vivências 
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de sofrimentos” (Tittoni, 1994: 176). A organização do trabalho é considera-
da uma prática estanque que se mantém alhures da resistência do conjunto 
dos trabalhadores. Como tal, ela ‘naturalmente’ desencadearia sofrimento, 
independentemente da produção e da criação dos sujeitos. Dessa forma, o 
trabalhador é representado como um ser que não produz a história, que não 
é responsável pelo seu próprio devir.

Em geral, a metodologia empregada para apreensão das relações entre so-
frimento, subjetividade e trabalho privilegia técnicas como entrevista aberta, 
observação participante, pesquisa-ação e análise documental, compondo assim 
uma abordagem qualitativa. Freud (1997) salienta a importância do método 
etnográfico com base na proposição de que a subjetividade não se restringe 
apenas ao que as pessoas pensam ou conhecem, mas se expressa em outras 
instâncias, como costume e hábitos.

Independentemente das técnicas utilizadas, em algumas investigações consta-
tamos uma concepção negativa e patológica do sofrimento que parece contribuir 
para o emprego da noção de indivíduo, em contraposição à de sujeito. Embora o 
sentido dos termos trabalho e castigo não seja o mesmo entre os gregos antigos 
e os cristãos, pesquisadores como Oliveira (1998), Tittoni (1994) e Brant (2002) 
recorrem à mitologia grega e à Bíblia para ilustrar as origens do sofrimento no 
trabalho. Para Mendes (1995), sofrimento, dano ou agravo (pathos) à saúde cau-
sado pelo trabalho constitui o objeto da patologia do trabalho. Em sua definição 
de sofrimento, encontram-se as palavras dor física, angústia, aflição, amargura, 
infortúnio, desastre e agravo. Esses autores defendem a tese da existência de uma 
relação histórica entre trabalho e sofrimento e que este constitui um mal a ser 
evitado, pois causa prejuízos à saúde. A ideia da manifestação do sofrimento 
como resistência e, portanto, como ação criadora de intersubjetividade capaz de 
engendrar novas formas de ser e estar na esfera do trabalho praticamente não é 
contemplada. Apenas nessa perspectiva seria possível encontrar trabalhadores 
que se reconhecem e se fazem sujeitos mutuamente.

adoecimenTo e criaTividade

A concepção do sofrimento como uma dimensão capaz de contribuir para 
a compreensão das relações entre saúde e trabalho encontra-se essencialmente 
nas investigações em que o marco teórico é a psicodinâmica do trabalho. Nessa 
perspectiva, englobam-se também as categorias prazer e desejo, tendo como 
referencial teórico os estudos de Christopher Dejours.
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Segundo a tese de Uchida (1996), em A Loucura do Trabalho, Dejours 
(1992) considera a significação do trabalho e o sentido do sofrimento como 
elementos essenciais para a compreensão da relação saúde-trabalho. Haveria 
um “sofrimento singular”, fruto da história psíquica própria a cada trabalha-
dor (dimensão diacrônica), e um “sofrimento atual”, originário da situação 
de trabalho em que o sujeito se encontra (dimensão sincrônica). De acordo 
com as tentativas de enfrentamento do sujeito, o psiquiatra francês afirma a 
existência de um sofrimento criativo marcado pela elaboração de “soluções 
originais” que favoreceria a produção e a saúde. Ao contrário, ocorreria o 
“sofrimento patogênico” resultante de uma “retenção da energia pulsional” 
que impediria o fluxo adequado da carga psíquica resultando em “soluções 
desfavoráveis” para a produção e favoráveis ao adoecimento.

Para Brant e Minayo Gomez (2004), ao se polarizar o sofrimento dessa 
forma, reproduz-se uma longa tradição que, do nascimento da clínica à 
psicodinâmica do trabalho, transforma a manifestação do sofrimento em 
adoecimento. É notória a tentativa do psicopatologista de reafirmar a 
centralidade do sofrimento. Entretanto, ocorre repetição do modelo de 
explicação causal, dicotomização do sofrimento e reprodução de aspectos 
que visavam superar na psicopatologia do trabalho. Com uma concepção 
ainda negativa, Dejours (1992, 1994) considera o sofrimento como resul-
tado de enfraquecimento das estratégias coletivas e não como resistência 
a situações experienciadas – no sentido foucaultiano do termo – na esfera 
do trabalho.

“Para que o trabalho seja fonte de saúde, há a necessidade do reconhecimen-
to. Aí reside a possibilidade de dar sentido ao sofrimento. Ele é fundamental 
na possibilidade de transformar o sofrimento em prazer” (Merlo, Spode & 
Vaz, 2003: 1). Tendo como referência a teoria dejouriana, Merlo, Spode e Vaz 
acreditam na possibilidade de transformação do sofrimento em prazer por meio 
do reconhecimento. Na tentativa de compreender as lógicas que atravessam tal 
convicção, buscamos localizar no material selecionado conceitos que pudes-
sem clarear o sentido atribuído a esses termos. Nada encontramos. Partimos 
então da premissa de que o sufixo ‘re’ do vernáculo ‘reconhecimento’ indica 
uma identidade em construção, o que torna o sujeito sempre dependente do 
outro para reconhecê-lo como tal. Como não se pode reconhecer a si mesmo, 
mas apenas ser reconhecido, o sujeito sofre diante da presença desse outro no 
campo da sua existência. Desde que estejamos na dialética do reconhecimento, 
o sofrimento é inexorável, pois o outro é sempre um estranho (diferente do 
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eu), abrindo possibilidade para o surgimento de uma pluralidade de outros, na 
melhor das hipóteses.

Para o filósofo francês Jean Paul Sartre, “o inferno é o outro que me desvela”. 
Esse outro não se refere a uma pessoa, mas às discursividades próprias da re-
ligião, da família, da política, das artes, do trabalho, entre outras, construídas 
pela humanidade. Dessa forma, podemos apenas afirmar que o sofrimento é 
contingente no que tange ao prazer. Na manifestação do sofrimento, haveria 
prazer, e no prazer haveria sofrimento (Freud, 1997). Visto que ambos se mes-
clam, a transformação do sofrimento em prazer torna-se uma impossibilidade. 
Uma coisa não pode se transformar em algo da qual ela é parte constituinte.

Retomando o pensamento de Dejours, é questionável fazer uma associação 
direta entre trabalho e sofrimento, no sentido patológico ou criativo. Seria 
mais apropriado dizer que o sofrimento impele o sujeito para o trabalho, para 
a ação. Algumas investigações embasadas na teoria dejouriana comportam 
uma lógica subjacente na qual encontramos a concepção do sofrimento como 
vivência subjetiva entre doença mental e conforto psíquico; uma luta contra 
as forças (ligadas à organização do trabalho) que empurrariam o indivíduo 
para a doença mental. Logo, sofrimento é representado essencialmente como 
negativo. Embora tivesse adquirido uma nova significação – sofrimento criativo –, 
permanecem ainda os elementos patogênicos. Nessa perspectiva, trabalho 
constituiria ainda fonte de ‘doença mental’. Por um lado, é lembrado como 
prazer; por outro, é fonte de sofrimento.

Com um pensamento determinista, o trabalho é causa de prazer, sofrimento 
ou doença mental. As investigações que partem desse pressuposto centram-se em 
explicações linguísticas, deixando de lado interpretações ético-políticas. Ou seja, 
não há referência aos dispositivos sociofuncionais capazes de oferecer evidências 
materiais, além das linguísticas, nas relações entre sofrimento e adoecimento. 
Alguns pesquisadores, ainda que sustentando a discursividade da nova psicodi-
nâmica, permaneciam ancorados em interpretações centradas essencialmente 
na linguagem, reproduzindo assim a velha psicopatologia do trabalho.

sofrimenTo: enTre a saúde e a doença

O sofrimento é caracterizado também como estágio, uma dimensão entre 
a saúde e a doença. Isso acontece tanto nas produções que têm na área da 
saúde mental e trabalho (SMT) o seu referencial teórico central, bem como 
naquelas que empregam a psicodinâmica do trabalho. Para Seligmann-Silva 
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(1997), o sofrimento situa-se na transição entre saúde e doença, podendo ser 
reconhecido como um estágio de mal-estar e de tensão que ainda não pode 
ser considerado patologia. Em Dejours (1992: 83), essa posição intermediária 
torna o sofrimento passível de ser transformado em doença: “Mesmo intenso 
o sofrimento, é razoavelmente bem controlado pelas estratégias defensivas, 
para impedir que se transforme em patologia”. Isso implica dizer que, em seu 
‘estado natural’, o sofrimento comporta condições para a sua transformação 
em morbidade. Nessa perspectiva, o sofrimento é concebido como ‘pré-
morbidade’, como pode ser visto em Pitta (2003: 79):

Querer discutir relação entre sofrimento psíquico, este tomado como uma 
manifestação de mal-estar, distúrbio psíquico menor, uma etapa prévia à 
eclosão de uma situação patológica evidenciável pelos instrumentos ha-
bitualmente utilizados pela clínica, enquanto tecnologia fundamentada 
na individualidade e o trabalho hospitalar, implica necessariamente uma 
retomada de concepções sobre a natureza desse sofrimento. 

Em grande parte dos estudos, o sofrimento é entendido como intrínseco 
ao trabalho, parte de sua natureza, e na maioria dos casos o trabalhador é co-
locado na posição de vítima. “O risco de ser invadido por ansiedade intensa e 
incontrolada está presente na própria natureza do trabalho” (Pitta, 2003: 65). 
Entretanto, Brant (2004) considera que a ansiedade manifestada na execução 
de atividades é contingente – no sentido rortyniano do termo – às situações 
de trabalho e comporta uma positividade, pois sinaliza a existência de proces-
sos que demandam criação. Corroborando essa perspectiva, Jardim (2008), 
partindo da concepção freudiana, afirma que o sofrimento é pertencente à 
condição humana. Portanto, para esses pesquisadores, não se trata de uma 
‘invasão natural’ de ansiedade capaz de ‘assaltar’ o trabalhador. Pelo contrário, a 
ansiedade é contingencial – pode estar presente ou não – nas situações laborais.

Para Pitta (2003), haveria não apenas uma natureza do trabalho, mas 
também uma natureza do sofrimento. Do nosso ponto de vista, não há uma 
natureza do sofrimento, tampouco do trabalho, mas relações que se estabele-
cem entre o sujeito e situações experienciadas como adversas à vida (no caso 
do sofrimento), levando-o à ação. A manifestação do sofrimento opõe-se ao 
quietismo e só é possível na medida em que se realiza na presença do outro 
(‘não eu’). Portanto, esse agir, visando à proteção, jamais se faz em causa pró-
pria, pois implica necessariamente o outro no campo existencial do sujeito.

Assim como Pita, Oliveira (1998: 96) realiza a sua pesquisa tendo como 
sujeitos trabalhadores de um hospital. O seu objetivo é “analisar de que for-
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ma o sofrimento psíquico dos trabalhadores nas enfermarias de um hospital 
público é influenciado pela relação destes trabalhadores com os pacientes e 
a organização do trabalho”. Esse autor parte da concepção da existência, a 
priori, de um sofrimento psíquico passível de ser influenciado. Para que algo 
da ordem de uma influência possa ocorrer, é condição a existência de duas 
situações de modo que uma tenha ascendência, predomínio ou poder sobre 
a outra, previamente existente. A contração da preposição ‘de’ e do artigo ‘o’, 
no plural, empregada pelo autor na expressão “sofrimento psíquico dos tra-
balhadores” introduz um sentido de portabilidade. Os sujeitos, representados 
como portadores de um ‘sofrimento original’, próprio da condição de traba-
lhador, sofrem influência da organização do trabalho. Entretanto, a maneira 
de explicitar o objetivo no texto evidencia não apenas uma dada concepção de 
sofrimento, mas a introdução de uma lógica para permitir o olhar investigativo 
de uma ciência. Pois trata-se de identificar ‘de que forma’ – o que pressupõe a 
existência de várias outras formas na natureza. Entendemos que, na tentativa 
de ‘analisar a forma’, esse pesquisador também situa o sofrimento na esfera 
da natureza.

sofrimenTo: Um bem do sUjeiTo

No seu conjunto, as abordagens trazem em seu interior concepções 
negativas, patologizantes e, raramente, acepções positivas que evidenciem 
as transformações operadas em razão da manifestação do sofrimento. Essa 
psicopatologização pode ser traduzida em expressões como transtorno mental 
menor, distúrbio psiquiátrico menor, morbidade neurótica e pré-morbidade, 
entre outras. A positividade atribuída à manifestação do sofrimento está 
localizada, de modo geral, nos estudos cujo referencial teórico é a psica-
nálise e, de forma particular, naqueles que têm em Freud a sua referência 
central (Uchida, 1998; Brant & Dias, 2004; Jardim, 2008). Em sua maioria, 
esses trabalhos ancoram-se no conceito de sofrimento do chamado ‘Freud 
sociológico’, cuja fonte comum para vários pesquisadores é O Mal-Estar na 
Civilização (Freud, 1997).

Diferentemente da maioria das produções analisadas, compreendemos a 
manifestação do sofrimento como um bem do sujeito, situando-o na dimen-
são da alteridade, o que implica a presença do outro no campo existencial 
do sujeito (Brant, 2004). Compartilhando dessa concepção freudiana, con-
sideramos que a manifestação do sofrimento impulsiona o indivíduo para 
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ações de proteção diante do perigo, trazendo uma dimensão de positividade 
para essa categoria.

Em Freud (1997) encontra-se uma acepção positiva do sofrimento relacio-
nado com o perigo. Assim, a ansiedade (Angst) descreve um estado particular 
de espera ou preparação para o perigo, ainda que desconhecido. O temor 
(Furcht) exige um objeto definido de que se tenha receio (Furchtet). O terror 
ocorre quando o sujeito se depara com um perigo sem estar preparado para 
enfrentá-lo. Portanto, o sofrimento se configura como uma reação, uma mani-
festação da insistência em viver sob circunstâncias que, na maioria das vezes, 
não são favoráveis. Embora a vida, nesse sentido, possa ser árdua, capaz de 
despertar decepções e remeter o homem a tarefas impossíveis, a manifestação 
do sofrimento leva o sujeito à ação – visto que não há esperança senão na sua 
ação, e que a única coisa que lhe permite a vida é o ato. Não é por obra do 
acaso que Goethe afirma que “no princípio era o ato”.

As palavras alemãs Angst, Furcht e Lust, comuns na obra de Freud, figuram 
em algumas traduções para o português como medo, ansiedade e disposição, 
em geral de forma imprecisa e indevida. Em alemão, o termo Angst significa 
medo e liga-se a uma prontidão reativa ante o perigo. Em português, essa palavra 
foi traduzida como ‘ansiedade’, seguindo a vertente da tradução inglesa, ou 
como ‘angústia’, conforme a tendência francesa. Já o vocábulo Furcht (receio, 
temor) não abarca o pânico ou pavor imediato, estando mais associado à preo-
cupação. A Angst é mais visceral, imediata, e indica reação intensa perante 
uma ameaça (real ou imaginária, específica ou genérica).

Quanto ao termo Lust, ele nos ajuda a pensar as relações entre sofrimento e 
prazer. Para Hanns (1996), não há nessa palavra, do ponto de vista linguístico, 
nada que se relacione com a sensação de alívio pela cessação do desprazer ou 
devido à descarga de pressão. Pelo contrário, Lust está relacionado, irredutivel-
mente, a sensações prazerosas e a uma animada disposição para certas ações. 
O autor conclui afirmando a existência de um hiato entre aquilo que o termo 
designa como prazeroso e a concepção de Lust como ‘descarga’ que traz alívio 
para um desconforto (Unlust, desprazer).

A investigação desses vernáculos diretamente no ‘alemão de Freud’ se faz 
com o objetivo de aprofundar a compreensão conceitual acerca do termo 
sofrimento. Estaríamos assim construindo condições mais favoráveis para 
identificá-lo na esfera laboral. Nesse âmbito, a expressão do sofrimento pode 
criar movimento pela liberdade e oferecer proteção contra as ameaças que 
colocam o trabalho em risco. Acreditamos que a manifestação do medo 
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aparece entre trabalhadores como elemento central da resistência a situações 
que sinalizam perigo para a sobrevivência no emprego. O temor permite a 
aproximação de alguns para o enfrentamento conjunto da ameaça de demis-
são. Mas, simultaneamente, ele dissemina a desconfiança entre esses mesmos 
indivíduos. Cada trabalhador vê nos colegas mais próximos um perigo, dado 
o desejo de permanência na empresa.

Se para Freud (1997) a ansiedade, o medo e o terror relacionam-se com 
o perigo, para Spinoza, no livro III da Ethica, o medo está articulado com o 
desejo, a dúvida e a esperança, concluindo que “não há esperança sem medo, 
nem medo sem esperança” (Spinoza, 1983: 214). Se o medo constitui um bem 
do sujeito, o perigo residiria exatamente na medicalização por meio de ansio-
líticos. Ao proporcionar uma segurança (Securitas) ilusória, o anestesiamento 
do medo operado pela clínica contemporânea dificulta a ação, obnubilando a 
esperança da transformação. O diagnóstico de fobia para as queixas de medo, 
tão comum nos serviços de atenção psicossocial, impede que o trabalhador 
formule a incômoda pergunta: o que está acontecendo comigo? Nesse âmbito, 
tem se tornado uma prática usual a explicação médica acerca da existência 
de transtornos neuroquímicos. Com a transformação do medo em distúrbio 
mental, quebra-se a organização coletiva dos trabalhadores e criam-se condições 
favoráveis para o aparecimento da tristeza. Quando não interpretado como 
depressão, esse sofrimento contribui para mudanças significativas no ambiente, 
criando condições mais saudáveis de trabalho, uma vez que impele o sujeito 
para a ação. “Quanto maior é a tristeza tanto maior é a capacidade de agir 
com a qual o homem se esforça para afastar a tristeza” (Spinoza, 1983: 197).

Com o intuito de defender a sua tese acerca da existência da transformação 
do sofrimento em adoecimento, Brant (2002, 2004) busca evidências tanto na 
sua experiência empírica como nos trabalhos de Freud, Foucault e Rorty. Para 
esse pesquisador, o processo de adoecimento inicia-se com o silêncio sobre o 
sofrimento como meio de sobrevivência. A ausência de elaboração simbólica 
por meio da palavra cria possibilidades para o sofrimento se manifestar no 
corpo. Na contemporaneidade, a ansiedade e o medo têm sido expressos na 
forma de dor. Trata-se de uma tentativa de manter a vida possível, ainda que 
essa não seja a melhor estratégia. Esses sofrimentos, tão comuns na relação 
entre o sujeito e a organização do trabalho, são deslocados para o interior do 
corpo. Entretanto, a clínica ocupacional atual tem dado pouca importância a 
esse processo, interpretando usualmente as queixas de dor como disfunções 
musculoesqueléticas ou neuroquímicas.
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No trabalho pós-industrial, os mecanismos de gestão disciplinar do cor-
po exigem uma acirrada vigilância de olhares sobre os trabalhadores, o que 
dificulta a expressão do sofrimento na esfera laboral, fazendo do sofrimento 
uma dimensão intolerável nas empresas. Uma vez revelado, o sofrimento é 
visto como sinais de adoecimento, dando início a uma longa trajetória que se 
inicia com uma leitura biomédica. Em tal perspectiva, uma queixa de angústia 
assume o significado de doença. Com um diagnóstico de depressão, o portador 
dessa queixa é quase sempre medicalizado. Dessa forma, nega-se a indissolúvel 
ligação entre um sujeito e sua manifestação de sofrimento como ato na busca 
de mudanças para situações vivenciadas como ameaça. No momento em 
que o discurso clínico fragmenta o homem em conjuntos de órgãos para ser 
tratado, o ‘sujeito sofredor’ e seu saber acerca de si mesmo desaparecem da 
cosmologia médica, dificultando a visibilidade da milenar articulação desse 
saber com o sofrimento.

Após a construção do ‘sujeito nervoso’ na cultura ocidental – hospedeiro 
de transtornos neuroquímicos –, o trabalhador aparece como usuário de ins-
tituições para tratamento de doentes mentais e/ou de psicofármacos. Dessa 
forma, a doença mental passa a ser identificada também pelo comportamento 
do indivíduo ante a organização do trabalho. A expressão de ansiedade e o 
medo na esfera laboral são interpretados inicialmente como desadaptação, 
sinais da necessidade de treinamento cuja função última é a adequação do 
homem ao trabalho. Uma vez persistindo a ‘reclamação ou insatisfação’, a 
hipótese médica de um ‘transtorno psiquiátrico menor’ é levantada, dada a 
desmesurada manifestação do sofrimento.

Uchida (1996) é um dos poucos que adotam a psicanálise freudiana como 
modelo explicativo para a abordagem do sofrimento, situando-o em seus as-
pectos positivos. Dessa perspectiva teórica, ele estabelece algumas articulações 
sobre a importância da relação entre sujeito, desejo e sofrimento, perguntando 
como reagem os trabalhadores diante de uma situação que os aliena como 
sujeitos desejantes. Portanto, o sofrimento manifestado no âmbito laboral 
indicaria a existência de trabalhadores construindo possibilidades para a reali-
zação do desejo vislumbrado no registro do imaginário. Ainda que impossível 
de ser alcançado como tal, não impediria a ação; pelo contrário, é exatamente 
o que sustenta o agir humano.

Diferentemente desse pesquisador, a maioria dos estudiosos aborda o 
sofrimento como originário de processos psíquicos ou neuroquímicos. Com 
frequência, nos deparamos com concepções teóricas que operam o deslo-
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camento do sofrimento das esferas relacionais para o interior do corpo do 
trabalhador. Em seu conjunto, essas abordagens consideram o sofrimento 
como ‘distúrbio psiquiátrico menor’, ‘pré-morbidade’ ou ‘transtorno mental 
menor’ – concepções que permitem o sofrimento ser quantificado, qualificado 
como criativo ou patogênico ou considerado como pré-morbidade.

A concepção de Joanilho (1990) acerca do sofrimento, embora apresente 
uma conotação fortemente negativa, assinala uma positividade quando aborda 
a expressão do sofrimento como resistência, ainda que de forma frágil. Para 
o autor, o sofrimento atinge o trabalhador por meio do corpo, sendo capaz 
de macerá-lo em suas vontades. O objetivo da manutenção do sofrimento no 
trabalho é ‘impotencializar’ o indivíduo para a política e potencializá-lo para 
as exigências de utilidade econômica. Mergulhado no sofrimento, o sujeito 
torna-se destituído de desejo, passando a ‘funcionar’ de acordo com as normas 
estabelecidas pela organização do trabalho. Como uma substância corrosiva, 
o sofrimento é interpretado como um elemento capaz tanto de deteriorar a 
capacidade crítica como de favorecer a construção de estratégias de resistência. 
Além de possuidor de elevada destrutividade, ele figura não apenas como uma 
dimensão desintegradora de corpo, mas também como força capaz de viabilizar 
a organização de instâncias defensoras de interesses dos trabalhadores.

O sofrimento para Dias (1994) é contingente ao espaço de dominação e 
submissão do trabalhador pelo capital, mas, igualmente, de resistência, de 
constituição e do fazer histórico dos trabalhadores que buscam o controle sobre 
as condições e os ambientes de trabalho, para torná-los mais ‘saudáveis’, em 
um processo lento, contraditório, desigual no conjunto da classe trabalhadora. 
Portanto, o sofrimento é resultante de um embate que se dá não entre indiví-
duos isolados, mas no interior de dois coletivos: os que vendem e aqueles que 
compram a força de trabalho; entre os que mandam e os que devem obedecer.

sofrimenTo: Uma insTância PsíqUica

O termo sofrimento aparece na quase totalidade das investigações associado 
ao psíquico. Chama a atenção a sua figuração desde o título (Farina, 2004; 
Souza, R. D., 2001; Santos, 1999). A expressão sofrimento psíquico sugere 
a existência de outro tipo de sofrimento que estaria relacionado ao físico. 
Estabelecido o dualismo mente/corpo, a concepção de sofrimento psíquico 
reforça a existência de diferentes tipos de agravos à saúde localizados no corpo 
e na alma, ou seja, na psique. Ao situar o sofrimento no interior do sujeito, 
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estabelece-se uma segunda dicotomia – dentro e fora, interior e exterior. Cria-
se, ainda, uma dimensão individualizante cujas origens podem ser remetidas a 
diferentes realidades: uma se referindo ao mundo interno cujo corpo é o seu 
invólucro, e outra exterior ao indivíduo. Essa abordagem entra em conflito com 
a tese freudiana do sofrimento relacionado à esfera da alteridade – a presença 
do outro no campo existencial do sujeito. O sofrimento deslocado da esfera 
relacional torna-se intraindividual. Dessa forma, uma acepção mais ampla do 
sofrimento como um bem do sujeito é relevada. Instaura-se uma verdadeira 
cultura do adoecimento psíquico (Brant & Minayo-Gomez, 2004), à medida 
que o termo desequilíbrio psíquico é identificado como ‘transtorno mental’.

Portanto, a dicotomia corpo-mente, originária no século IV a.C., cuja 
hegemonia é alcançada na modernidade, ainda é fortemente encontrada nos 
estudos do campo da saúde do trabalhador, principalmente naqueles que in-
vestigam policiais civis, metroviários, professores, enfermeiros e profissionais 
da saúde (Souza et al., 2007; Palácios, 1999; Oliveira, 1998; Jardim, 1994). De 
acordo com Pitta (2003), sinais de sofrimento psíquico como expressão verbal, 
comportamento neurótico e doenças psicossomáticas podem estar relacionados 
com aspectos específicos de certos grupos de tarefas.

insTrUmenTos UTilizados na invesTigação

Partindo do pressuposto de que, na atualidade, a investigação da temática 
do sofrimento no campo da saúde do trabalhador encontra-se in statu nascendi 
– portanto, detentora de possibilidades e fragilidades –, perguntamos pelos 
instrumentos empregados, pelas consequências técnicas e éticas no que tange 
à vida e à carreira dos trabalhadores diante dos resultados encontrados nas 
pesquisas.

Constatamos que, a partir da década de 1980, muitos pesquisadores 
passaram a se interessar pela classificação diagnóstica e quantificação do 
sofrimento, empregando screenings em suas investigações. Em sua maioria, as 
investigações continham levantamentos de dados primários realizados com 
os trabalhadores, utilizando para tal algum tipo de instrumento padronizado. 
Em seguida, encontram-se as entrevistas semiestruturadas. Ressaltamos tam-
bém algumas produções que utilizam mais de um instrumento para a ‘coleta 
de dados’ (Brant, 2002; Martinez, 2002; Oliveira, 1998). Entretanto, o que 
mais despertou a nossa atenção foi o elevado número de pesquisas tanto de 
mestrado quanto de doutorado que não explicitava o instrumento utilizado.

cap18.indd   401 21/2/2011   14:57:01



 402

SAúde do TrAbAlhAdor nA SociedAde brASileirA conTemporâneA

De modo geral, os estudos tinham como enfoque a clássica divisão 
metodológica qualitativo-quantitativo. Nos trabalhos qualitativos, pre-
valeciam instrumentos como as entrevistas individuais e coletivas – sub-
divididas em semiestruturadas, estruturadas e abertas – grupo focal e 
pesquisa-ação. Nas abordagens quantitativas, os mais tradicionais eram 
os questionários socioeconômicos e screenings. Para fins de rastreamento, 
o instrumento mais utilizado era o Self-Report Questionnaire (SRQ-20). 
Com esse screening, pretendia-se diagnosticar e quantificar algumas mani-
festações do sofrimento, sobretudo diferenciando os distúrbios mentais 
menores dos maiores (Araújo, 1999; Borges, 1990). Com frequência, 
constatamos também o emprego da versão em português do World Health 
Organization Quality of Life (WHOQOL-100) utilizado para avaliação 
da qualidade de vida (Souza, L. B., 2001). No que diz respeito à análise 
da satisfação, o Occupational Stress Indicator (SF-36) era utilizado por 
pesquisadores como Martinez (2002).

Se a escolha do método está diretamente relacionada a uma teoria que 
lhe dá sustentação, nem sempre isso acontecia nas produções investigadas. 
A utilização de alguns instrumentos está também associada às tendências de 
determinada época, à hegemonia de linha de pesquisa e à presença de pesqui-
sadores considerados como referência em instituições reconhecidas do país. 
Dessa forma, ocorre uma ênfase no êxito técnico das investigações centradas no 
método e a consequente secundarização do ato criador do pesquisador como 
auctor, no sentido de autoridade, conforme terminologia de Arendt (2001) – o 
que torna muitas investigações meras reproduções de linhas de pesquisas, já 
definidas a priori como sucesso técnico ou passíveis de fomento. O emprego 
do SRQ-20 constitui um bom exemplo dessa situação.

Esse screening – desenvolvido por Harding e colaboradores (1980) e vali-
dado por uma série de estudos internacionais conduzidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na década de 1990 – destacou-se como um dos 
instrumentos de triagem de morbidade psíquica mais utilizado em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento (WHO, 1994). A sua versão brasileira 
foi adaptada e validada no país pelo estudo de Mari e Williams (1986) em um 
serviço de atenção primária na cidade de São Paulo. Apesar de o SRQ-20 não 
ser específico para populações de trabalhadores, sua versão no Brasil já foi 
empregada em estudos sobre sofrimento psíquico de categorias profissionais 
como enfermeiros, professores de ensino fundamental, médio, superior e 
trabalhadores do campo da saúde, de modo geral.
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Configurado com respostas ‘sim’ e ‘não’, como responder a algumas pergun-
tas do SRQ-20, tais como: você dorme mal? Ou: você já pensou em suicidar-se? 
Com uma ampla gama de interpretações em razão da elevada suscetibilidade do 
sono humano, o sujeito não tinha como suspender assertivamente o SRQ-20. 
No entanto, quem em algum momento da vida não pensou em tirar a própria 
vida, ainda que fosse por um lapso? A questão não é a confiabilidade, mas a 
forma de coação por meio de uma tipologia classificatória que esse instrumento 
comporta. Ele separa aqueles que estão “numa etapa prévia de eclosão de uma 
situação patológica”, como afirma Pitta (2003: 79), e outros que não mani-
festam distúrbio psíquico menor. O ponto central não é apenas o fato de o 
sofrimento ser definido como pré-morbidade – considerando as consequências 
técnicas e éticas –, mas o fato de o SRQ-20 constituir-se como instrumento 
típico do biopoder, segundo a clássica expressão de Foucault (1979).

Alguns pesquisadores buscam investigar a existência de sofrimento psíquico 
recorrendo ao SRQ-20 para rastreamento dos chamados distúrbios psíquicos 
menores; entretanto, não esclarecem o motivo do adjetivo ‘menor’ (Souza  
et al., 2007). Isso nos leva a pensar na existência de ‘distúrbios psíquicos maiores’. 
Na literatura especializada, não encontramos nenhuma referência com essa no-
menclatura. Dessa forma, o sofrimento aparece como uma dimensão que pode 
ser apreendida por esse screening reconhecido como ‘indicador de morbidade’.

A investigação por meio da SRQ-20 e a classificação do sofrimento como 
‘pré-morbidade’ (Pitta, 2003) ou transtorno psíquico comum (Ludemir, 1998) 
constituem formas de abordá-lo como uma dimensão psicopatológica, enqua-
drando-o no campo da psiquiatria. Dessa forma, retira a dimensão alteritária 
do sofrimento, destituindo-o assim da sua dimensão ético-política para situá-lo 
na esfera da psicopatologia. O que levaria a pensar que o sofrimento seria uma 
dimensão da ordem do psíquico ou da mente? Não encontramos, também, 
conceituações acerca do sofrimento que justificassem, teoricamente, uma 
qualificação para esse termo. Não temos dúvidas de que as noções de distúrbio 
psíquico e transtorno mental comportam dificuldades conceituais. “A palavra 
mente carrega algo de misterioso, incapaz de ser descrita” (Rorty, 1999: 16).

considerações finais

Circunscrever as diferentes concepções do sofrimento em sua especificidade 
conceitual implica reconhecer o inefável das palavras e a impossibilidade de 
apreensão do instante em que o sofrimento se manifesta em gesto, notadamente 
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porque ele parece mesmo constituir um ‘significante flutuante’, pois comporta 
contradições de significados, os quais se movimentam entre os planos mais 
concretos e os mais abstratos.

Atravessada por um olhar patologizante da vida, a manifestação do sofri-
mento é entendida como malignidade capaz de tornar-se ‘transtorno mental’ 
e, portanto, justifica o exercício de uma psiquiatria preventivista e seus  
screenings. A operacionalização de tal prática exige a ultrapassagem das limi-
tações da clínica individual. Fora dos consultórios, ‘a psiquiatria sem quatro 
paredes’ faz da comunidade o seu território de intervenção. Nesse caso, a 
perspectiva preventivista pressupõe estudos acerca da saúde mental em deter-
minados grupos ou comunidades. Embora as produções científicas empreguem 
a expressão saúde mental, nenhuma menção é feita aos aspectos conceituais.

A temática do sofrimento, do ponto de vista teórico-metodológico, tem 
sido abordada de forma tímida nas produções da saúde do trabalhador – o 
que se deve, em parte, a uma considerável parcela de autores que emprega, 
repetidamente, técnicas e aportes teóricos ‘consagrados’ pelo próprio campo. 
Na medida em que muitos citam um pequeno número de pesquisadores, a 
repetitividade resultante dificulta o aprofundamento da temática, instauran-
do frágeis conceituações terminológicas. Com efeito, os termos sofrimento, 
sofrimento psíquico e mental são empregados indiferenciadamente, uma 
verdadeira sequência de vocábulos, compondo uma serialidade sinonímica. 
O emprego do adjetivo psíquico, além de fragmentar a categoria sofrimento, 
abre possibilidades para pensar outros tipos, como físico, moral e espiritual. A 
indiferenciação instaura a crença de uma compreensão universal dos termos, 
destituídos de rigor e manejados como ‘coisa’ – verdadeiras entidades naturais.

A utilização dessas expressões apresenta elevado grau de polissemia, dando 
margens a polêmicas. Elas constituem um conjunto de palavras destituídas de 
matrizes identitárias e mergulhadas em ambiguidades. Quando relacionadas 
ao trabalho, evocam sentidos que vão do medo da perda do emprego ao da 
designação para um novo cargo, da angústia diante de tarefas simples àquelas de 
alta complexidade. Em seu conjunto, quase sempre descritas pela negatividade, 
as produções pesquisadas pouco contribuem para o seu entendimento, mas 
favorecem a configuração de uma relação causal entre processo de trabalho 
e sofrimento.

Diante da ampla utilização do SRQ-20, questionamos a possibilidade de 
um único instrumento ser capaz de medir a prevalência de distúrbios mentais, 
avaliar a saúde mental e quantificar o sofrimento psíquico. Os termos distúr-
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bio e saúde mental figuram como opostos, ou seja, a saúde como ausência de 
doença – enquanto o sofrimento é visto como um distúrbio psíquico menor 
ou pré-morbidade. Os estudos que se dedicaram à validação e aplicação do 
SRQ-20 são guiados pela concepção de verdade que esse instrumento poderia 
‘des-velar’ sobre o sofrimento, sendo justificado frequentemente o seu emprego 
pela inexistência de outro instrumento quantitativo, como se houvesse uma 
real necessidade de quantificá-lo.

O sofrimento psíquico é representado como algo que emerge do interior 
do sujeito por meio do contato com situações externas, situadas de modo geral 
no âmbito de trabalho, fazendo eclodir a angústia armazenada nas entranhas 
do sujeito. Nesses casos, estabelece-se uma correlação causa-efeito entre sofri-
mento psíquico e condições de trabalho, sendo o primeiro uma decorrência 
do segundo.

Ainda que no título e nas palavras-chave dos trabalhos analisados figure 
o termo ‘saúde mental’, é comum encontrar tanto no objetivo da pesquisa 
quanto no seu desenvolvimento descrições abordando distúrbios mentais sem 
a devida conceituação. Não constatamos nenhum trabalho cuja proposta de 
investigar a saúde mental fosse implementada conforme a proposição. Também 
não encontramos, com o devido rigor, uma conceituação para o termo saúde 
mental, embora ele fosse amplamente empregado.

A relação entre arcabouço teórico e escolha dos instrumentos de investi-
gação deixa transparecer a existência de desenhos metodológicos repetidos 
por vários autores, criando muitas vezes um hiato entre a teoria e o método 
adotado – a preocupação excessiva com o método em detrimento da proble-
mática pesquisada.
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