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Editorial

Saúde do Trabalhador no início do século XXI

Worker’s Health in the beginning of the 21st century

Edith Seligmann-Silva¹

Márcia Hespanhol Bernardo²

Maria Maeno³

Mina Kato4

¹ Editora convidada, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, SP.

² Editora convidada, Pontifícia Universida-
de Católica, Campinas, SP.

³ Editora convidada, Fundacentro, São 
Paulo, SP.
4 Editora associada, Fundacentro, São 
Paulo, SP.

Embora a relação trabalho e saúde tenha sido relatada desde a An-
tiguidade, as primeiras abordagens formais desta relação tiveram início 
na Europa, no século XIX, com a criação da Medicina do Trabalho e a 
implantação dos serviços médicos dentro das empresas. Eram estruturas 
centradas na figura do médico, que, por meio de uma atuação focada no 
trabalhador, assumiam a responsabilidade pela prevenção dos acidentes 
e das doenças. Mas o interesse principal não era o de promover a saúde 
dos trabalhadores, mas, sim, o bom funcionamento dos processos de tra-
balho. As práticas mais disseminadas eram a seleção de pessoal que, em 
tese, fosse menos propenso a se acidentar e adoecer, o controle da saúde 
para evitar problemas de absenteísmo e os esforços para proporcionar 
retorno rápido ao trabalho nos casos de afastamentos.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, ado-
tou, desde o início, normas preventivas que tratavam da limitação da jor-
nada, do desemprego, da proteção à maternidade, do trabalho noturno de 
menores e mulheres e da idade mínima para admissão de crianças. Em 
1953, por meio da Recomendação 97, sobre a proteção à saúde dos traba-
lhadores, passou a estimular os países membros a formarem seus médicos 
do trabalho e a instalarem serviços de Medicina do Trabalho nas empresas. 
No Brasil, desde 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho e com a 
Lei nº 6.514, de 1977, tais serviços foram previstos e o ambiente no espaço 
das empresas passou a ser objeto de atenção da Engenharia de Segurança 
e da Higiene Ocupacional, com a entrada em cena, de forma mais enfática, 
de profissionais das áreas de Engenharia e Toxicologia.

A atuação dos médicos sempre se pautou pela avaliação de elemen-
tos objetivos que pudessem, de alguma forma, interferir na integridade 
física e na saúde do trabalhador, assim como a dos engenheiros e dos 
toxicologistas sempre teve como objeto de avaliação e intervenção as 
condições de trabalho visíveis e mensuráveis. No entanto, a observação e 
a evolução do perfil de adoecimento dos trabalhadores têm denunciado 
outros elementos não abordados pelo tradicional sistema de prevenção 
de acidentes e doenças das empresas.

Nas décadas de 1980 e 1990, concomitantemente aos já conhecidos 
agravos ocupacionais, com mortes e mutilações, intoxicações por vários 
produtos químicos, perdas auditivas, pneumopatias e dermatoses, os tra-
balhadores com afecções musculoesqueléticas, as LER/DORT, passaram 
a invadir os consultórios. Diferentemente de outros agravos, esses ocor-
riam indistintamente entre trabalhadores da indústria, do comércio e de 
serviços. Acometiam trabalhadores cujas atividades laborais não exigiam 
altos gastos energéticos e sua etiologia não podia ser enquadrada nos 
fatores de risco tradicionais: físicos, químicos e biológicos. Nesse con-
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texto, ganhou força a discussão de que o trabalho e suas repercussões sobre a saúde dos trabalhadores deveriam 
ser analisados não somente no tocante às condições tradicionalmente abordadas, mas também aos seus aspectos 
organizacionais, ergonômicos e psicossociais.

Mais recentemente, sobretudo nas décadas de 1990 e 2000, outro aspecto da saúde dos trabalhadores passou 
a ganhar espaço nos consultórios. São as repercussões psíquicas  do trabalho,  com expressões clínicas corres-
pondentes a vários diagnósticos presentes na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e reconhecidos 
como relacionados ao trabalho tanto pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 1339/GM, de 18 de novembro de 
1999), como pelo Ministério da Previdência Social (Decreto nº 3048, de 1999). Esses agravos à saúde, que até 
então não eram identificados, também evidenciam a complexidade que envolve a avaliação da relação entre o 
processo saúde/doença e o trabalho.

Setores da Saúde, do Trabalho, do Judiciário, do Ministério Público, das universidades e dos órgãos de pesqui-
sa começaram a ter suas agendas pautadas por sindicatos e outras entidades representativas dos trabalhadores, 
que observavam um contingente crescente de pessoas com transtornos psíquicos, os quais frequentemente não 
conseguiam permanecer trabalhando pelas condições adversas das empresas e que não raramente eram isoladas e 
demitidas. Essa demanda provocou indagações, estudos e ações que reforçaram de forma indubitável aquilo que o 
advento das LER/DORT já havia desnudado: a insuficiência dos recursos da medicina do trabalho, da engenharia 
de segurança e da higiene ocupacional para se construir políticas públicas de promoção da saúde, prevenção, 
assistência e reabilitação profissional.

Assim, não temos dúvidas de que a construção de alternativas de processos de trabalho que protejam a saúde do 
trabalhador exige diálogo e ação conjunta dos campos da Medicina, da Psicologia e de outros setores da saúde, da En-
genharia, da Ergonomia, da Sociologia, da Antropologia, da Filosofia, do Direito, da Economia e outros. Esse diálogo 
tem tomado corpo, ainda de forma incipiente, em intervenções nos ambientes de trabalho, em ações civis públicas, em 
publicações e eventos com abordagens mais amplas e contextualizadas, e mostram claramente que está esgotado o mo-
delo de intervenção de disciplinas e campos de conhecimento isoladamente. Os agravos em geral, e os adoecimentos 
psíquicos em particular, devem ter como pano de fundo os aspectos sociais e do trabalho contemporâneo, caracteriza-
dos pela perda de direitos sociais e trabalhistas, pelo advento de crises econômicas e do desemprego.

A Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, com o dossiê temático “O mundo contemporâneo do trabalho e a 
saúde mental do trabalhador”, sendo este seu primeiro volume, espera contribuir com o esforço de reunir pesquisas, 
reflexões e experiências que, compartilhadas por atores de diferentes instituições e entidades, possam estimular a 
discussão e a construção de políticas públicas que levem em consideração a Saúde do Trabalhador, incluindo seus 
aspectos biológicos e psicossociais, no processo de desenvolvimento econômico e social de nosso país.
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O mundo contemporâneo do trabalho e a saúde 
mental do trabalhador

The contemporary world of work and workers’ mental health

Dossiê Temático
Apresentação

Edith Seligmann-Silva1  

Márcia Hespanhol Bernardo2 

Maria Maeno3

Mina Kato4 

1 Editora convidada – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, SP.
2 Editora convidada – Pontifícia Universida-
de Católica, Campinas, SP.
3 Editora convidada – Fundacentro, São 
Paulo, SP.
4 Editora associada – Fundacentro, São 
Paulo, SP.

A globalização financeira e a mundialização da precarização social, junta-
mente com as inovações tecnológicas e as novas formas de gestão, causaram 
rápidas transformações no mundo do trabalho. No entanto, o pensamento 
tradicional das áreas da Medicina do Trabalho, da Saúde Ocupacional e da 
Psicologia dá pouca atenção para essas mudanças e para o aspecto do tra-
balho como mediador de integração social, seja pelo valor econômico, seja 
pelo valor cultural, com importância fundamental na constituição da sub-
jetividade de todas as pessoas. Nas duas primeiras áreas continua a se prio-
rizar os aspectos físicos, mecânicos, químicos e biológicos dos ambientes 
laborais como fatores de risco à saúde dos trabalhadores, enquanto que, na 
última, a atenção ainda se concentra nos aspectos intrassubjetivos e, quando 
muito, estende-se aos intersubjetivos. Os aspectos sociais, econômicos e or-
ganizacionais, assim como os processos psicossociais em suas repercussões 
sobre a subjetividade do trabalhador, são minimizados ou ignorados.

A influência das características atuais do trabalho sobre a saúde 
mental dos trabalhadores pode decorrer de inúmeros fatores e situações, 
entre os quais, a exposição a agentes tóxicos, a altos níveis de ruído, a 
situações de risco à integridade física, como, por exemplo, trabalho com 
compostos explosivos ou sujeitos a assaltos e sequestros, a formas de 
organização do trabalho e políticas de gerenciamento que desconsideram 
os limites físicos e psíquicos do trabalhador, impondo-lhe frequentemen-
te a anulação de sua subjetividade para que a produção não seja prejudi-
cada e as metas estabelecidas sejam cumpridas. 

A separação entre incluídos e excluídos também já não é tão nítida 
no contexto atual. Como explica o ensaio abrangente de Franco, Druck 
e Seligmann-Silva, apresentado neste dossiê, “a precarização é um pro-
cesso multidimensional que altera a vida dentro e fora do trabalho” (p. 
231). Mesmo aqueles que se encontram em uma situação aparentemente 
privilegiada, com vínculos de trabalho estáveis, experienciam frequente-
mente a insegurança e a competição, vivendo a precariedade no trabalho 
sob a forma que Danièle Linhart (2009) denomina como “precariedade 
subjetiva”. De acordo com a autora, essa é uma das características do 
trabalho contemporâneo, com modelos de administração que impõem: 

a todos os assalariados, em nome da autonomia e da responsabilização, 
gerir inúmeras disfunções de organizações que não lhes proporcionam 
os recursos necessários para fazer frente às exigências de seu trabalho, 
ao mesmo tempo em que intensificam de forma espetacular os ritmos 
de trabalho. (p. 2) 

Nas empresas, tais situações são propiciadas pela permanente 
iminência do “não-trabalho” ou do “bico”, que representa a amea-
ça da “precariedade objetiva”, que pode levar o trabalhador, e jun-
to com ele sua família, a uma situação de perda de poder aquisitivo, 
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muitas vezes de grandes proporções, causando ruptura em suas vidas, perda de identidade profissional e isola-
mento social. Tal processo pode ser ainda acompanhado de uma incerta assistência do Estado e de um futuro 
sombrio, considerando um mercado de trabalho para o qual a atividade anterior e os avanços da idade são com 
frequência fatores depreciativos e excludentes, especialmente quando a atividade for conhecida como geradora 
de adoecimentos, em particular os do sistema musculoesquelético e os da esfera psíquica (MAENO; WÜNSCH 
FILHO, 2010; BENOIT-GUILBOT; GALLIE, 1992). A ausência de uma política pública de reabilitação profissional 
e de reinserção no mercado de trabalho é o ingrediente final para a exclusão profissional e social (LANCMAN; 
TOLDRÁ; SANTOS, 2010; MAENO; VILELA, 2010).

As consequências dessas duas faces da precariedade do trabalho contemporâneo podem ser vistas nas estatísti-
cas de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais chamados menores atingem 30% 
dos trabalhadores ocupados e os transtornos mentais graves, cerca de 5% a 10% (BRASIL, 2001, p. 161).

No Brasil, as únicas estatísticas oficiais disponíveis em âmbito nacional são as da Previdência Social, que evidencia-
ram um aumento de 1157% de benefícios acidentários de 2006 para 2007, quando foi introduzido o critério epidemio-
lógico para estabelecimento de nexo causal entre um agravo à saúde e o trabalho (BRASIL, 2007; BRASIL, 2006). O au-
mento dos agravos psíquicos relacionados ao trabalho prosseguiu ao longo de 2008, como pode ser visto no Gráfico 1.

Esses números referem-se apenas aos segurados do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), parte dos trabalha-
dores do mercado formal, excluídos os funcionários públicos e os domésticos, dentre outros. Além disso, há que se 
ressaltar a resistência cultural e institucional do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em reconhecer os casos 
ocupacionais na esfera psíquica, a despeito das legislações sanitárias (BRASIL, 2004; BRASIL, 1999b) e previdenciá-
ria (BRASIL, 2007; BRASIL, 2006; BRASIL, 1999a; BRASIL, 1998) respaldarem esse reconhecimento.

Adicionalmente à relevância estatística, há que se considerar que o agravamento dos transtornos mentais dos 
trabalhadores submetidos a condições penosas é frequente, levando-os ao consumo de drogas, a sofrerem aciden-
tes de trabalho, à incapacidade para o trabalho, ao afastamento do trabalho por tempo prolongado e à exclusão do 

Gráfico 1  Transtornos mentais e comportamentais (F00 – F99): benefícios acidentários concedidos pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social nos anos de 2006 a 2009*

Fonte: BRASIL. Ministério da Previdência Social, 2010.

* Os dados de 2009 compreendem o período de janeiro a novembro de 2009.
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mercado de trabalho, resultando em grandes custos ao Estado e à sociedade (LANCMAN; TOLDRÁ; SANTOS, 2010; 
LAX; KLEIN, 2008; DEMBE, 2001; SELIGMANN-SILVA, 1997).

Essa situação exige políticas públicas cuja construção requer uma ampla discussão e articulação de vários seto-
res governamentais e instituições da sociedade civil para que ações de prevenção, assistência e reabilitação profis-
sional estejam fundamentadas em mudanças estruturais e organizacionais do mercado de trabalho e das empresas, 
com superação das formas de gestão que as pesquisas têm evidenciado como adoecedoras.

Para embasar esta discussão e articulação entre os vários setores da sociedade, é capital o desenvolvimento de 
pesquisas que evidenciem a relação entre o adoecimento, o desgaste e o sofrimento mental, por um lado, e o traba-
lho, a verificação da eficiência e da eficácia de medidas de prevenção propostas e adotadas, bem como de estudos 
sobre as políticas públicas no campo da Saúde Mental Relacionada ao Trabalho (SMRT) pelo outro.  

Historicamente, diferentes disciplinas vêm estudando aspectos da saúde mental que podem estar relacionados 
ao trabalho, tais como a fadiga, o estresse, o embotamento afetivo, os transtornos mentais relacionados ao trabalho 
– em sua maioria mediados pela dominação, pela alienação e muitas vezes pela exposição à violência nos ambientes 
de trabalho. Atualmente, é possível identificar a predomínio de estudos que se fundamentam em, basicamente, três 
correntes de pensamento: (1) aquela que tem suas raízes na teoria do estresse; (2) outra voltada para a utilização do 
referencial psicanalítico e (3) aquela que se fundamenta no materialismo histórico e adota o conceito de desgaste 
(SELIGMANN-SILVA, 2007; 1994).

Os modelos com origem na teoria do estresse têm o referencial básico vinculado à Fisiologia (GLINA, 2010), 
estando coerentes com a perspectiva positivista dominante nos estudos da Medicina e com a visão behaviorista. As 
correntes que se referenciam na Psicanálise concentram-se nos processos subjetivos ou intrapsíquicos, mas também 
examinam “os intersubjetivos e, por conseguinte, as relações interpessoais” (SELIGMANN-SILVA, no prelo). Essa 
perspectiva tem sido bastante utilizada em estudos realizados no Brasil, especialmente com a abordagem da Psicodi-
nâmica do Trabalho, desenvolvida a partir do pensamento de Christophe Dejours (DEJOURS; JAYET; ABDOUCHELI, 
1993; DEJOURS, 2008), que avança para o estudo de fenômenos de caráter coletivo que têm lugar nos locais de 
trabalho. A terceira corrente toma como fundamento teórico o materialismo dialético e a perspectiva histórica. Um 
modelo associado a essa corrente, que vem sendo adotado no Brasil, é o do desgaste mental (SELIGMANN-SILVA, 
1994; PAPARELLI, 2009), que tem como base as noções de desgaste e cargas de trabalho desenvolvidas por Laurell 
(1986) e Laurell e Noriega (1989). Essa concepção está vinculada à ideia de consumo do substrato e das energias vi-
tais do trabalhador pelos processos de trabalho. Outra abordagem que tem vínculos importantes com o materialismo 
histórico é a da Clínica da Atividade, desenvolvida, especialmente, por Yves Clot. Estudos com essa perspectiva têm 
crescido consideravelmente no Brasil. Clot propõe analisar os impedimentos à mobilização psíquica, que têm como 
consequência a desvitalização e a submissão passiva dos trabalhadores (CLOT, 2006; 2008; 2010).  

Algumas dessas abordagens são desenvolvidas em ensaios deste dossiê. A contribuição da Psicodinâmica do 
Trabalho é discutida por Bouyer. O ensaio de Franco, Druck e Seligmann-Silva convida a olhar para as questões do 
trabalho focalizando o desgaste do trabalhador através de uma perspectiva social e histórica, a qual é acompanhada 
pelo desvelamento dos prejuízos causados pelas contradições entre a modernização e a precarização social e do 
trabalho. Apresenta, também, uma análise do modelo que preconiza a maximização da competitividade e propicia 
a discriminação daqueles que não conseguem se acomodar dentro das metas estabelecidas.

 Esta discriminação é justamente o tema do artigo de Rigotto, Maciel e Borsoi, evidenciando os atos de constran-
gimento e humilhação exercidos pelos supervisores nas indústrias de calçados no Ceará. Ressaltam as autoras que 
os atos de violência praticados encontram salvaguarda dentro da organização do trabalho dessas empresas, uma 
vez que “as políticas determinam quanto e como produzir e, ao mesmo tempo, as relações interpessoais que se es-
tabelecem dentro das fábricas” (p. 217). O relato de experiência de Pintor, por sua vez, indica que essa organização 
competitiva, massificante e atemorizante causa sofrimento, trazendo conflitos internos e ameaças à identidade dos 
trabalhadores – e as consequências à saúde se manifestam tanto no âmbito físico, como no mental.

A cobrança de metas quantitativas extrapola o universo das empresas que buscam o lucro, atingindo também os 
agentes comunitários de saúde avaliados por Vilela, Silva e Jackson Filho. Além da pressão oriunda da coordenação, 
estes trabalhadores vivem a falta de resolutividade de suas ações na comunidade. Os autores deste relato apontam 
algumas modificações no sentido de implementar “o poder de agir” dos agentes e diminuir o seu sofrimento e, para 
isso, valem-se do aporte metodológico da Análise Ergonômica do Trabalho. 

Alvarez e colegas fazem uso não apenas da Ergonomia da Atividade, mas também da Psicodinâmica do Trabalho, 
numa perspectiva ergológica, para discutir o regime de turnos peculiar dos trabalhadores embarcados em plataforma 
de petróleo. A questão da precarização é apresentada quando evidenciam a diferença de regimes de turnos para a 
empresa-mãe e as terceirizadas. E o regime empregado pela empresa-mãe, embora menos penoso, já traz várias conse-
quências físicas e psicoafetivas aos trabalhadores.

Outro trabalho perigoso e penoso é apresentado no artigo de Moulin e Moraes, realizado no setor de pedras orna-
mentais. As autoras coletam dados qualitativos por meio de técnicas do mapa do corpo e do ambiente de trabalho e 
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os analisam de uma perspectiva histórica, apontando a manifestação de sintomas inespecíficos, como cefaléia, insô-
nia e irritabilidade nos trabalhadores, decorrentes das duras condições do ambiente e da organização do trabalho. A 
pressão para o cumprimento de metas e o ritmo intenso estão também presentes nessa atividade.   

Nos ensaios de Vieira e de Lima, são apresentadas duas expressões clínicas do sofrimento mental e físico: o burnout e 
a dependência química. Vieira debate sobre o conceito de burnout e a necessidade de ampliar a visão e a discussão sobre 
o âmbito subjetivo da síndrome. O ensaio de Lima aborda questões controversas dentro do tema da dependência química 
e trabalho, lembrando que o alcoolismo e o uso de outras drogas não é uma questão tão somente individual, mas pode 
decorrer de mudanças no mundo do trabalho que não contemplem o desenvolvimento e a emancipação do sujeito.

O dossiê terá ainda continuidade no próximo volume da RBSO. No segundo volume, além dos artigos que evi-
denciam trabalhadores acometidos de transtornos mentais, serão apresentados ensaios que debatem a questão das 
políticas públicas em saúde mental do trabalho e as mudanças contínuas na gestão do trabalho e sua relação com as 
situações penosas dos trabalhadores.  

É propósito destes dossiês dar visibilidade à saúde mental relacionada ao trabalho àqueles que atuam na área de Saú-
de do Trabalhador, destacando os desafios impostos pela atual conjuntura às políticas públicas, aos profissionais e ao 
movimento social e, com isso, estimular discussões e futuras pesquisas que apontem para “um mundo do trabalho não 
predatório que sirva para construir a sociabilidade e não a destruir” (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, p. 244).    
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Resumo

Este artigo tem por objetivo discutir o trabalho perigoso e penoso no setor de 
rochas ornamentais e seus efeitos do ponto de vista da saúde mental a partir 
dos dados obtidos na pesquisa “Homens (d)e pedra: trabalho e saúde na extra-
ção e beneficiamento de rochas ornamentais”, realizada no estado do Espírito 
Santo em 2008. O estudo utilizou metodologia qualitativa, possibilitando que 
os trabalhadores pudessem fazer associações entre seu trabalho e possíveis 
agravos à saúde. Além das dores pelo corpo, das lombalgias, das alergias, emer-
giu também o chamado “estresse”, tendo como fonte a pressão no trabalho. A 
partir de um panorama da cultura e da sociabilidade desses trabalhadores, 
elegemos as categorias de análise entre as fontes da pressão como: as metas, a 
jornada de trabalho, as relações verticais e as relações horizontais. Esta última 
foi o contraponto dos efeitos adversos da pressão. Em seguida, discutimos as 
expressões da pressão, que são os sintomas: insônia, irritabilidade, falta de 
paciência, submissão e os efeitos sobre a sociabilidade da família. Observamos 
que os dados sobre sofrimento psíquico expressos pela ideia de “estresse”, não 
identificados em estudos anteriores realizados no setor, começaram a surgir na 
pesquisa acima citada, tornando-se mais um desafio e uma preocupação para 
o campo temático da Saúde do Trabalhador.

Palavras-chave: trabalho e saúde mental; trabalho perigoso e penoso; trabalho 
no setor de rochas.

Abstract

The purpose of this article is to discuss the dangerous and strenuous work carried 
out within the ornamental stone sector and its effects from the mental health point 
of view . It is based on data obtained in the research “Men of/and stone: work and 
health in ornamental stone extraction and processing”, conducted in the state 
of Espírito Santo, Brazil, in 2008. The qualitative approach allowed workers to 
make associations between their work and its possible negative effects on their 
health. Besides allergies and body pain, especially in the lumbar region, stress 
also came forth as resulting from pressure at work. Considering the panorama of 
those workers’ culture and sociability, we selected the analysis categories among 
the sources of pressure: goals, workday, vertical and horizontal relationships, 
this last one being the counterpoise for pressure adverse effects. Then, the 
expressions of the effect of pressure are discussed: insomnia, irritability, lack of 
patience, submission, and  symptoms related to family life. We observed that the 
psychological suffering expressed by the idea of “stress”, which was not cited in 
previous studies, first emerged in the research mentioned above, bringing one 
more challenge and concern to the field of Worker’s Health .  

Keywords: work and mental health; dangerous and strenuous work; work in the 
ornamental stone sector.
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Introdução

Trabalho e saúde mental

O campo da Saúde Mental e Trabalho pode ser con-
siderado uma subárea da Saúde do Trabalhador, her-
dando desta alguns de seus pressupostos básicos: tomar 
o trabalho como fato social determinante no processo 
saúde/doença, reconhecer o saber-fazer dos trabalhado-
res, considerar a subjetividade dos trabalhadores, levar 
em conta a participação dos trabalhadores na produção 
de conhecimentos e na perspectiva de transformação 
dos processos de trabalho adoecedores. 

Trata-se de pensar a Saúde Mental não apenas nos 
seus aspectos microssociais, a partir da família, prin-
cipalmente, ou da escola, mas também com base nos 
processos de trabalho, na interseção do indivíduo com 
a sociedade (SELIGMANN-SILVA, 1994). 

De acordo com Seligmann-Silva (1994), o campo da 
Saúde Mental e Trabalho é marcado pela contribuição 
de diferentes disciplinas, entre elas, a Psicologia do 
Trabalho, a Psicodinâmica do Trabalho, a Psicanálise, 
a Ergonomia, os Estudos Psicossomáticos, a Psicologia 
Social, a Organização do Trabalho, a Saúde Ocupacio-
nal e a Medicina do Trabalho, a Toxicologia e Neuro-
logia Clínica e a Epidemiologia. Conforme a autora, a 
despeito dos diversos enfoques e disciplinas relaciona-
dos com esse campo, podem-se distinguir três princi-
pais correntes associadas ao estudo da Saúde Mental 
e Trabalho: a primeira inclui teorias sobre o estresse
cujos estudos iniciais estavam voltados apenas para os 
aspectos fisiológicos, mas, posteriormente, levaram em 
conta fatores sociais, incluindo o trabalho; a segunda é 
composta por teorias constituídas pela Psicodinâmica 
do Trabalho, que estuda o sofrimento mental relacio-
nado com o trabalho; e a terceira baseia-se no conceito 
de desgaste mental formulado pela autora, que pode se 
constituir em um paradigma integrador das diferentes 
correntes teóricas, uma vez que:

[...] permite compreender as interações entre os ‘fato-
res’ objetivados pelos estudos de work-stress, a sub-
jetividade e diferentes esferas da vida social, a partir 
dos âmbitos microssociais do local de trabalho e da 
família, passando pelos intermediários (empresa e 
comunidade) até os macrossociais sociais (divisão 
internacional de trabalho, políticas industrial, tecno-
lógica e salarial de cada país) balizando as relações 
de trabalho em cada realidade. (SELIGMANN-SILVA, 
1995, p. 294)

Do ponto de vista acadêmico, a partir da década de 
1980, multiplicaram-se os estudos sobre Saúde Mental e
Trabalho em diversas categorias (bancários, professores,
profissionais da saúde, operadores de telemarketing, 
entre outras), utilizando-se os diversos aportes teórico-
-metodológicos.

Na realidade cotidiana dos trabalhadores, a rees-
truturação produtiva do capital operada a partir dos 
anos de 1970, expressa pela automatização, pela pre-
carização do trabalho e pelo desemprego estrutural, 

aliada à globalização e à compressão do tempo-espaço, 
trouxe não apenas modificações profundas ao mundo 
do trabalho, mas também às formas de sociabilidade 
dos trabalhadores e efeitos do ponto de vista da saúde. 
Parece senso comum hoje “estar estressado”. Comen-
tam-se em profusão as dificuldades de sono, a irrita-
bilidade, a gastrite, a falta de memória e até mesmo a 
falta de sentido de viver. No entanto, na prática, ainda 
é muito difícil associar essas dores, esses desgostos ao 
trabalho. Os trabalhadores tendem a vivenciar essas di-
ficuldades como uma fragilidade pessoal e nisso têm o 
respaldo de toda uma ideologia que insiste em respon-
sabilizá-los por sua empregabilidade, por seu emprego 
(ou desemprego) e por sua saúde. 

Na assistência, conforme estudo de Sato e Bernardo
(2005), a maioria das queixas principais que chega-
vam ao Centro de Referência em Saúde do Trabalha-
dor (CRST) de Campinas ainda estavam relacionadas 
com sintomas físicos e não com a saúde mental. Na 
procura por esse serviço:

[...] é insignificante a atribuição, como primeiro diag-
nóstico, de distúrbio mental; tal realidade se modifi-
ca quando se toma a LER como diagnóstico, a qual 
parece funcionar como uma espécie de fachada para 
que os problemas de saúde mental sejam levados à 
assistência [...]. (SATO; BERNARDO, 2005, p. 875)

Além disso, deparamo-nos com outro problema 
grave: o não reconhecimento do trabalho como cau-
sador de problemas psíquicos, o que não indica sua 
ausência, mas, antes, reflete:

[...] a persistência da dificuldade por parte de todos 
os envolvidos – empresas, profissionais de saúde e 
peritos do INSS – em reconhecer o trabalho como 
causador de problemas de saúde mental, o que, con-
seqüentemente, reduz a busca de ajuda em serviços 
de referência, como os CRSTs. (SATO; BERNARDO, 
2005, p. 872)

Jardim (2001, p. 139) alerta que, embora se tenha 
produzido muito conhecimento relacionado com a 
Saúde Mental e Trabalho:

[...] não dispomos ainda de uma nosologia que inte-
gre a dimensão do trabalho e seus equivalentes (em-
prego, subemprego, desemprego) aos conhecimentos 
já disponíveis a respeito do processo saúde/doença 
nos níveis biológico, social e cultural.

A autora ressalta características das classificações 
psiquiátricas relativas ao trabalho, tais como a redução 
de suas dimensões histórica, sociológica e política, a 
noção de trabalho como uma atividade naturalizada, 
raramente determinante do adoecimento, cujo diagnós-
tico relativo à doença e ao trabalho é mais comumente 
utilizado por ocasião dos processos de admissão.

Como podemos notar, a despeito dos avanços que 
obtivemos nas últimas décadas, seja no reconhecimen-
to de vários agravos à saúde mental relacionados ao 
trabalho nas leis da previdência, seja no aumento da 
produção acadêmica, várias são as questões que per-
sistem, como as que apontamos acima. Parece-nos que 
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urge continuar nossos estudos na produção de contra-
discursos até que possamos, um dia, quem sabe, desfru-
tar de uma vida e de um trabalho produtores de desejos 
de mais vida e trabalho e não de sofrimento e doença. 
Nesse sentido, dando continuidade a essa caminhada, 
propomos agora analisar a saúde mental em uma cate-
goria ainda pouco estudada, os trabalhadores do setor 
de rochas ornamentais. 

Trabalho no setor de rochas ornamentais

Este artigo tem por objetivo analisar as repercussões 
que o trabalho penoso e perigoso pode suscitar em ter-
mos da saúde mental dos trabalhadores. Nossa proposta 
de análise gira em torno do trabalho no setor de rochas 
ornamentais – extração, beneficiamento e transporte de 
mármore e granito no Estado do Espírito Santo – e, mais 
especificamente, trata-se de relato da pesquisa intitula-
da “Homens (d)e pedra: trabalho e saúde na extração 
e beneficiamento de rochas ornamentais”, cuja análise 
vem ancorada em uma perspectiva histórica em estu-
dos que empreendemos no setor desde 1999 (MOULIN; 
WENICHI; REIS, 2003; MOULIN, 2006, 2007a, 2007b, 
2008; MOULIN; REIS; WENICHI, 2000, 2001; MOULIN;
MINAYO-GOMEZ, 2008).

Os processos de trabalho no setor são bastante di-
versificados: em geral são executados a céu aberto, na 
presença de poeiras, produtos químicos, muito ruído; 
outros são realizados em grandes alturas, ou em desní-
vel de solo, incluem pegar peso, manobras de blocos e 
chapas e, muitas vezes, tudo isso ocorrendo simultanea-
mente. Essas são características que qualificam esse 
trabalho como perigoso e penoso, e a atividade é consi-
derada de grau de risco 43, a maior gradação atribuída 
às atividades listadas na Norma Regulamentadora nº 4. 

O setor é constituído principalmente por pequenas e 
médias empresas. Pequena empresa pode significar um 
proprietário, dois teares e meia dúzia de empregados. O 
setor comporta também grandes empresas exportadoras, 
que extraem, beneficiam e exportam suas próprias pe-
dras. O transporte pode ser realizado tanto por motoris-
tas da própria empresa, quanto por motoristas autôno-
mos, como ocorre mais comumente. É bastante comum 
nas estradas do Espírito Santo se encontrar em blocos 
caídos, o que acontece até mesmo no perímetro urbano.

Esse rápido quadro do setor já nos dá uma visão da 
complexidade de situações de trabalho que ali encontra-
mos: empresas clandestinas ao lado de outras bem estru-
turadas, trabalhadores com carteira assinada ao lado de 
trabalhadores terceirizados e precarizados, além de nos 
alertar a respeito da provisoriedade constante dos resul-
tados de nossos estudos e da necessidade de um contí-
nuo aprofundamento em termos de novas pesquisas.

Do ponto de vista da economia, o setor é de grande 
importância, gera lucros e produz empregos em dois 
polos definidos: um ao sul, em torno da cidade de Ca-
choeiro de Itapemirim, e outro ao norte do Estado, em 
torno da cidade de Nova Venécia. Lucros, geração de 
empregos e a beleza das pedras é o lado polido do setor. 
O lado não polido, que é o lado da pedra que não apare-
ce, que é feio e desagradável ao tato, fica por conta dos 
dez acidentes fatais ocorridos em 2008 ou do acidente 
que aconteceu recentemente, vitimando um rapaz de 
21 anos.4 No lado avesso da pedra, ficam os corpos mu-
tilados, o lamento das viúvas, os braços e as pernas do-
loridos, as lombalgias, as alergias e, mais recentemente, 
a insônia, a falta de paciência, enfim, o “estresse”.

Em nossa primeira incursão ao campo, tínhamos in-
teira convicção da associação entre esse tipo de proces-
so de trabalho e os agravos à saúde. Mas os trabalhado-
res eram unânimes em negar agravos à saúde, ainda que 
muitos deles tivessem deficiência auditiva, certamente 
fruto da convivência cotidiana com ruídos no trabalho. 
Aprendemos, então, que saúde para aquela população 
é poder trabalhar. O uso do corpo como instrumento 
deixava claro que agravo à saúde significava estar sufi-
cientemente doente ou fraco, obrigando o trabalhador a 
faltar ao trabalho. Então, ter saúde significava ter “for-
ça”, ter “disposição” para o trabalho (MOULIN; REIS; 
WENICHI, 2000, 2001).

Nesse contexto, o trabalho apresentava-se, em pri-
meiro lugar, como meio de sobrevivência, em segun-
do, como uma atividade natural do “ser homem” e, fi-
nalmente, como espaço social de trocas positivas com 
colegas. Ou seja, a atividade de trabalho tinha valora-
ção tanto do ponto de vista da sobrevivência material, 
quanto simbólica daquelas pessoas. 

Saúde, sociabilidade e cultura

Esta discussão introdutória sobre trabalho e saúde em 
estudo realizado com os trabalhadores do setor de rochas 
já nos dá algumas pistas sobre a cultura e a sociabilidade 
dessa população. O trabalho e a saúde são englobados e 
vivenciados como um valor – confere o estatuto da na-
tureza de “ser homem”, no qual a marca de virilidade 
e masculinidade implica trabalhar com disposição, sem 
medo, sem esmorecer. Isso é ser bom trabalhador.

Em estudo posterior, aprofundamos nossa análise 
sobre as marcas da cultura nessa população e pudemos 
observar que a importância atribuída ao trabalho estava 
fortemente associada à importância conferida ao grupo 
familiar. Então, ser um homem honrado era ser um bom 
trabalhador e um bom pai de família (não se pode ser 
um bom pai de família sem ser um trabalhador). Este 

3 A gradação do risco da atividade principal de uma empresa regida pela CLT é realizada pelos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho pela Norma Regulamentadora nº 4, aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978.
4 Jovem morreu vítima de acidente de trabalho em um distrito de Cachoeiro de Itapemirim quando uma chapa de granito caiu por cima dele ao 
carregar um caminhão, de acordo com gazetaonline. Disponível em: <http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/01/593824-jovem+morr
e+em+acidente+no+trabalho.html >. Acesso em: 25 jan. 2010.
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estudo realizado no sul do Estado observou também a 
importância da comunidade (rede de vizinhos e paren-
tela) para a sociabilidade local (MOULIN, 2006).  

As pequenas comunidades, como Itaoca, Gironda 
ou Soturno (distritos de Cachoeiro de Itapemirim, ES), 
têm sua população masculina majoritariamente empre-
gada no setor de rochas, praticamente única opção de 
trabalho da região. Vamos, então, vislumbrando o qua-
dro social: o trabalho que provoca acidentes e agravos 
à saúde é o mesmo que ordena socialmente toda uma 
população e que forja esperanças para projetos futuros. 
Um jovem que se insere em um emprego no setor de 
rochas vislumbra a possibilidade de ingresso na vida 
adulta, adquirindo alguns bens, pagando suas contas 
cotidianas, formando uma família e criando seus filhos. 
Torna-se o paradigma do homem honrado – trabalhador 
e pai de família. 

Ao trabalho, à família e à comunidade vem associar-
se uma forte religiosidade entre essa população traba-
lhadora, formando uma visão de mundo que norteará 
suas condutas sociais. A religiosidade exerce uma du-
pla função psicológica: por um lado, reforça a defesa 
psíquica contra o enfrentamento dos riscos (que muitos 
entregavam a Deus) e dificulta uma transformação da 
atividade para um trabalho com mais segurança; por 
outro lado, quando ocorre um acidente fatal ou mutila-
dor, as viúvas se consolam e, ao mesmo tempo, se for-
talecem na religião para enfrentar as adversidades. No 
estudo de Moulin (2006, p. 101):

Todas as entrevistadas mencionaram a religiosidade 
e a fé como um suporte simbólico para agüentar a no-
tícia do acidente e suas conseqüências. É a primeira 
lembrança quando se referem às forças de que neces-
sitaram para superar o acidente: ‘Primeiro Deus, que 
é a força maior, vem de Deus [...]’. Quase todas as fra-
ses das mulheres foram entremeadas com as expres-
sões ‘se Deus quiser’, ‘Graças a Deus’, ‘esperando no 
Senhor’, ‘a justiça de Deus’ e outras tantas variantes. 

Do ponto de vista do trabalho, o medo de perder o 
emprego pode superar o medo de perder a vida. Perder 
o emprego significa perder o meio de sobrevivência ma-
terial e simbólica. Nesse sentido, minimiza-se o risco 
como uma defesa psíquica que permite ao trabalhador 
retornar cotidianamente a um processo de trabalho que 
tem risco de morte. 

É interessante assinalar que os entrevistados comen-
tavam que o trabalho rude, pesado, “não era para qual-
quer um”. Aqui, a valoração da virilidade transforma 
um trabalho penoso e perigoso em um meio de provar a 
masculinidade, a coragem e a disposição – uma caracte-
rística desfavorável do processo de trabalho que possi-
bilita ao trabalhador um meio de identificação positiva. 
Trata-se de um arranjo delicado, prestes a desmoronar, 
conforme Moulin (2006, p. 120):

Em outro caso, o trabalhador chegou a avisar ao en-
carregado do perigo de deslizamento de pedras, mas 
o encarregado insistiu: ‘Vai embaixo daquilo ali pra 
limpar’ e, ao ouvir do empregado sobre o perigo, o 
encarregado apela, segundo a viúva: ‘Perguntou se 
ele não era homem. Porque ele estava com medo de 
entrar ali embaixo, e depois, com poucos dias acon-
teceu’. O apelo à virilidade submete o trabalhador. 
São as ‘mortes anunciadas’.

Esses arranjos psíquicos dão aos trabalhadores e às 
suas famílias um suporte simbólico em que as contradi-
ções e os paradoxos não se excluem, como disse Moulin 
(2006, p. 103):

Para continuarem mantendo certo ordenamento entre o 
ideal cultural (de valoração do trabalho, do provimento 
e desenvolvimento da família, do sentimento de perten-
cimento a uma localidade, de bom cristão), e a realida-
de (desemprego, trabalhos precários, riscos, acidentes, 
dificuldades em manter a família), muitos moradores 
procedem a um ordenamento da vida cotidiana, em 
que juntos caminham o trabalho e a morte, a família 
disciplinada e a tragédia, a localidade de pedra e o or-
gulho pela localidade justamente por causa das pedras. 
Retiram a força e a esperança do sobrenatural, do ‘outro 
mundo’ e vão superando os obstáculos um a um.

A partir desse panorama, podemos vislumbrar a 
cultura, os valores e o modo como essa população orga-
niza simbolicamente as questões do trabalho e da saúde 
e como esses arranjos podem produzir força e disposi-
ção, bem como resignação. Estamos aqui enunciando a 
produção de sentidos.

A pesquisa

A pesquisa “Homens (d)e pedra: trabalho e saúde 
na extração e beneficiamento de rochas ornamentais”,5 
cujos resultados apresentamos aqui, não tratou das as-
sociações específicas entre trabalho e saúde mental, 
embora, em seus resultados, essas associações tenham 
emergido em profusão. Tal pesquisa foi realizada no ano 
de 2008 em três municípios do Espírito Santo. Seus ob-
jetivos iniciais foram: evidenciar aspectos na organiza-
ção e nas condições de trabalho que constituam riscos 
à saúde dos trabalhadores; descrever os agravos à saúde 
dos trabalhadores, efeito da atividade que exercem; e 
evidenciar os efeitos da atividade de trabalho sobre a 
vida familiar e a vida social dos trabalhadores. Como 
já tínhamos experiência anterior com os trabalhadores 
desse setor que produziam um sentido próprio sobre a 
associação entre trabalho e saúde, em que o agravo à 
saúde só é considerado quando já se tornou uma doen-
ça, optamos por uma metodologia qualitativa e mediada 
por desenhos e discussão sobre trabalho, saúde e vida.

5 Essa pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética filiado ao Conselho Nacional de Saúde em 25/09/2007 e cumpriu os requisitos previstos na 
Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde.
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Metodologia

Entendendo a relevância da participação e do saber-
-fazer dos trabalhadores na produção de conhecimentos 
e soluções para a área do trabalho e saúde, saímos a cam-
po inspirados pelo “mapeamento”, metodologia proposta 
pela Rede Projeto Vida Viva.6 O Mapping tem como obje-
tivo possibilitar aos trabalhadores a análise do trabalho 
que executam, estabelecendo conexões entre este e os 
fatores relacionados com agravos à saúde pela mediação 
de desenhos produzidos pelos próprios trabalhadores. O 
mapeamento é realizado em quatro etapas: desenho do 
“Mapa do Corpo”; “Mapa do Local do Trabalho”; “Mapa 
Nosso Mundo”; e “Plano de Ações”. 

Em função do limite de tempo e das dificuldades de 
acesso aos trabalhadores, restringimos nosso trabalho ao 
“Mapa do Corpo” e ao “Mapa do Local do Trabalho”. A 
equipe de pesquisa levou pronto o desenho de um corpo 
humano e os trabalhadores assinalaram e desenharam 
nele o que os incomodava a partir do processo de traba-
lho. Depois, eles mesmos desenharam o local de trabalho 
e explicaram a relação deste com o desenho do corpo. 
Com essa metodologia mais participativa, tínhamos a in-
tenção de superar a formalidade das entrevistas. 

Dessa forma, realizamos três incursões ao campo. A 
primeira foi à cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES), 
em um evento de saúde promovido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Indústria de Extração e Beneficia-
mento do Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo 
(Sindimármore). Este grupo contou com a participação
de apenas cinco trabalhadores entrevistados. A segunda 
incursão foi com um grupo de quinze trabalhadores de 
uma empresa (beneficiamento) na localidade de Governa-
dor Lindenberg. Essa empresa se encontrava paralisada 
em função de irregularidades, e os trabalhadores estavam 
disponíveis para participar da pesquisa. A atividade teve 
duração de cerca de três horas. A terceira incursão foi a 
uma empresa de ponta em termos de tecnologia (de ex-
tração e beneficiamento) em Aracruz, em funcionamento, 
que liberou grupos de trabalhadores para que procedêsse-
mos ao mapeamento. Nesta empresa, foram constituídos 
dois grupos de seis trabalhadores com duração de uma 
hora e meia cada um. O fato de a empresa estar em ple-
no funcionamento limitou o tempo de que dispúnhamos 
para discussão. Todo o trabalho foi gravado em vídeo e 
em gravador digital e, posteriormente, transcrito. A pes-
quisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética em 
pesquisa da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória.

Resultados e discussão

Por se tratar de um processo de trabalho que requer 
força física e utilização do corpo como um instrumen-
to de trabalho, não foi de espantar que emergissem as-
sociações de agravos de saúde ao corpo relacionadas às 

6 Disponível em: <http://www.projetovidaviva.com>. 

condições físicas do trabalho. As lombalgias, as alergias, 
as dores nos braços, nos joelhos e nos pés, dores de ca-
beça e na nuca – todas essas dores emergiram no Mapa 
do Corpo associadas a más posturas, aos desníveis do 
solo, ao calor, ao ruído e aos produtos químicos. Mas, 
para efeito da nossa discussão sobre saúde mental, va-
mos nos ater à nuvem que desenharam acima da cabeça 
do Mapa do Corpo. Dentro dessa nuvem, os trabalhado-
res escreveram “estresse”, “pressão” e “chefia”. Foi uma 
surpresa encontrar, pela primeira vez, entre os estudos 
que realizamos com a categoria de trabalhadores do 
mármore e granito, relatos de sofrimento psíquico, tra-
zendo mais uma preocupação para o campo temático e 
para os estudiosos da Saúde do Trabalhador.

As queixas advêm do que os trabalhadores chama-
ram de “pressão do trabalho”. Eles se referiam a essa 
pressão de duas formas: uma relacionada com suas 
“fontes”; e outra, com as suas “expressões”, ou seja, ela 
pode ser causada por diferentes fatores e é geradora de 
sintomas físicos e psíquicos. 

A pressão tem uma “fonte” principal no trabalho, seja 
do chefe, seja das metas, seja da produção. A pressão ad-
vém do modo de produção capitalista que tem como fi-
nalidade primeira o lucro, mesmo que a saúde ou a vida 
dos trabalhadores estejam em risco. As suas “expressões” 
constituem-se em agravos à saúde física e psíquica, além 
dos efeitos na sociabilidade dos trabalhadores.

Nessa perspectiva, elegemos quatro categorias de 
análise relacionadas com a organização do trabalho 
em que a pressão tem origem e que geram suas expres-
sões: a) as metas; b) a jornada; c) as relações horizon-
tais e d) as relações verticais. Em seguida elencamos 
as expressões da pressão que foram mais frequente-
mente citadas em contexto.

A organização do trabalho pode estar relacionada, se-
gundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (2009), com a possibi-
lidade de se ter um trabalho fonte de equilíbrio quando os 
trabalhadores têm a oportunidade de dar sua contribuição 
criativa no trabalho e quando podem regular suas neces-
sidades físicas e psíquicas com as necessidades advindas 
do processo de trabalho. A organização do trabalho pode 
também ser fonte de sofrimento psíquico quando o traba-
lhador se vê refém de uma atividade na qual ele não pode, 
ou dificilmente poderá intervir criativamente.

Metas

As chamadas metas de produção, quase sempre ina-
tingíveis e com curto prazo para serem alcançadas, são 
eleitas de forma alheia à realidade dos trabalhadores e, 
evidentemente, sem a sua participação. São também hoje 
a mais sofisticada forma de controle não só dos compor-
tamentos, mas da subjetividade dos que vivem do traba-
lho. As metas, coroadas de um discurso de competitivi-
dade, de excelência, de concorrência, em um contexto 
de desemprego estrutural, exigem que os trabalhadores 
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superem continuamente seus limites físicos e psíquicos 
– e, muitas vezes, essa “superação” resulta em rupturas 
desses mesmos limites. Os trabalhadores têm dificulda-
de em definir seus limites e recusar tarefas que os ultra-
passem, sobretudo no contexto de desemprego. 

Especialmente porque se vive em uma situação so-
cialmente compartilhada em que parece senso comum 
o fato de que “ninguém tem tempo”, “todo mundo está 
estressado”, “a vida está uma correria”, há, certamente, 
uma naturalização de uma sociabilidade “estressada”. 
Para Sennett (2006, p. 13), a forma de vivenciar o tempo 
é um dos desafios a ser enfrentado por aqueles que são 
capazes de prosperar em sociedades instáveis e frag-
mentadas no que se refere à forma de:

[...] cuidar de relações de curto prazo, e de si mesmo, 
e ao mesmo tempo estar sempre migrando de uma 
tarefa para outra, de um emprego para outro, de um 
lugar para outro.

Como destaca o autor, “Desde a época de Marx, a 
instabilidade pode parecer a única constante do capita-
lismo” (SENNETT, 2006, p. 23).

A maioria das ocupações, como bancários, opera-
dores de telemarketing, professores, profissionais da 
saúde, vivem sob a pressão das metas. Sennett (2006, 
p. 53), referindo-se à competição entre equipes nas em-
presas, chama a atenção para o sistema de recompensas 
denominadas por Robert Frank de “tudo-ou-nada”, em 
que os prêmios são destinados apenas à equipe vence-
dora, o que “[...] gera alto nível de estresse e ansiedade 
entre os trabalhadores” na medida em que os esforços 
daqueles que “quase” alcançaram as metas não são 
computados ou reconhecidos. Pois bem, a ideologia das 
metas chegou ao interior, às empresas de extração e be-
neficiamento de mármore e granito.

A meta é uma fonte da chamada “pressão”. A pres-
são produzida pelas metas é traduzida pelas expres-
sões: “O patrão está em cima”, “Tem que dar produção”, 
“Eles só querem o quê? Produção. Eles veem o funcio-
nário como uma máquina, uma máquina de produzir”. 
A pressão pelas metas não fica circunscrita à jornada, 
como se constata nesta fala: “[...] eu vou citar um exem-
plo, com licença, aí: eu tô de férias, né? Meu telefone 
tocou e de onde veio? [risadas de todos]”. Todos já sa-
biam que, mesmo de férias, ainda que de madrugada, os 
trabalhadores são chamados quando há necessidade da 
produção. Esse estado permanente de prontidão e ritmo 
de trabalho acelerado diminui a autonomia dos traba-
lhadores de gerir seu tempo, suas escolhas e sua vida. 

Esta questão está bem ilustrada nas falas de dois 
trabalhadores: “[...] se não produzir, você não recebe. É 
aquela pressão, aí vai ter que demitir, e não sei o quê. 
Ah, é muita conversa. É muita pressão psicológica” e: 

[...] vocês vão ouvir muito isso, que se chama ‘tem 
que produzir’. Essa é uma palavra que não sai da 
boca do patrão e do encarregado. ‘Tem que produ-
zir’, ‘Tem que produzir’. Eles falam que tem que 
produzir 1.000 metros de pedra: a gente produz 
1.000 metros. Mês que vem, você tem que produ-

zir 1.200 metros. Aí, daqui um pouquinho, você 
produz 3.000 metros e não tá bom pra eles, com a 
mesma quantidade de funcionários. Então tem essa 
palavra ‘Tem que produzir’.

Jornada de trabalho

As metas vão certamente ditar o andamento da jor-
nada de trabalho que diz respeito à estrutura temporal 
em que o trabalhador é contratado e também está rela-
cionada com as pausas para descanso e alimentação. 
Ainda que tenham uma jornada de trabalho prescrita, 
essa é ditada pelas metas e pela produção. Então, na 
prática, nem sempre se tem hora para chegar e para 
sair. Eles expressam a jornada como “na hora que cha-
ma tem que ir”. Os trabalhadores têm dificuldade em 
recusar a execução de uma atividade, conforme se ex-
pressou um participante: 

[...] às vezes a gente enfrentamos porque precisamos. 
Muitos aqui sabem, se escalou eu, ele, vamos supor, 
pra trabalhar até tal hora da noite, se eu estou escala-
do quem sou eu pra dizer não?

São situações sobre as quais o trabalhador não tem 
autonomia para recusar. A recusa pode criar uma si-
tuação desfavorável e pode significar a demissão em 
última instância. 

Além da prontidão para o trabalho a qualquer tempo, 
os trabalhadores enfrentam, no seu cotidiano, o ritmo 
acelerado de trabalho. Segundo os participantes, para 
tudo há pressa. As metas são de grande produtividade 
e se tem pouco tempo para cumpri-las. Essa situação 
se expressa na fala do seguinte participante: “Quer me 
estressar? Marca um serviço pra mim e me bota pressa 
[...]. Se eu sei fazer, eu sei fazer, eu vou fazer. Agora, se 
me botar pressa, pressão, aí eu me arrebento”. 

Além de provocar o “estresse”, a pressa e a pressão 
potencializam os riscos do trabalho, conforme o mesmo 
participante esclareceu:

Aí, pronto, aí é a hora em que você pode cair de 
um andaime. Você teria que fazer um andaime bem 
feito, você já não pode fazer, entendeu? [...]. Ele não 
aceita que ali você tem que gastar 20, 30 minutos, 
uma hora pra você fazer um andaime pra, depois, 
trabalhar seguro. Ele não concorda. E isso e a pres-
são já tá vindo em cima dele, lá dos patrões, tá vin-
do de lá, entendeu?

Sem controle sobre a gestão do seu tempo, traba-
lhando em ritmo intenso, as consequências aparecem 
com muita clareza, como indica este discurso: 

Eu vejo assim, o cansaço físico às vezes você contor-
na, eu trabalhei durante muitos anos no meio agrí-
cola, então você chega em casa cansado, você deita, 
você relaxa e, no fim do dia, você tá pronto. 

É interessante a diferenciação que esse trabalhador 
faz da qualidade do cansaço. Para o cansaço dos dias que 
correm, parece não haver descanso. Ainda conforme o 
mesmo participante: “Agora você chega em casa muito 
estressado, aí vêm as consequências sérias depois, você 
não consegue relaxar, é a insônia que surge”. 
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E mais uma vez emerge a preocupação com os riscos 
do trabalho: 

[...] você sente dificuldade muitas vezes no raciocí-
nio rápido, até pra própria defesa dentro do ambiente 
de trabalho, né? Aí ele vai tá diante de uma situação 
de perigo e pra ele vai tá tudo normal, ele nem taí, se 
ligando pra situação.

O perigo surge não só para o equilíbrio psíquico (insô-
nia e suas consequências), como também na execução da 
atividade de trabalho, pois o cansaço produz desatenção. 
Além disso, nesse tipo de jornada de trabalho, os membros 
da família, da mesma forma, também se veem subtraídos 
de uma convivência mais regular com o trabalhador. 

Relações sociais horizontais

As relações horizontais emergiram como um dos 
pontos positivos no processo de trabalho. Alguns con-
cordaram que “é a única coisa boa”. As relações sociais 
entre colegas que se constituem de forma solidária e 
cooperativa são, de fato, segundo Dejours, Abdoucheli 
e Jayet (2009), uma contribuição positiva para a saúde 
e o equilíbrio psíquico dos trabalhadores. A partir da 
possibilidade de poder contar com os companheiros de 
trabalho em momentos de perigo ou até mesmo para a 
resolução de problemas cotidianos, o trabalhador exer-
ce seu sentimento de pertença a um grupo, fortalece 
sua identidade social a partir da interação e do reconhe-
cimento de seus colegas. 

As brincadeiras entre os colegas também ajudam a 
amenizar o estresse, conforme conta um trabalhador: 
“[...] isso aqui vira uma turma de irmãos, pra tirar um 
pouco do estresse”.

Infelizmente, os processos de trabalho contempo-
râneos (LIMA, 1996), embora recomendem o trabalho 
em equipe, têm como paradigma a competitividade e 
a concorrência entre os trabalhadores para a obtenção 
das metas, podendo retirar do cotidiano do trabalhador 
essa convivência, aqui relatada, de companheirismo 
e solidariedade. Em estudo anterior, os trabalhadores 
ressaltaram a amizade entre eles até mesmo como uma 
condição de segurança no trabalho: 

Na área do mármore, na pedreira aqui, companheiro 
de serviço não pode ter nenhum tipo de problema um 
com outro [...], se o cara tiver em perigo, e o outro não 
tá se dando com ele, não vai avisar. Alguma coisa tem 
que passar por cima daquilo, o cara hoje tá sem jeito 
com o outro, amanhã tem que tá tranquilo, senão não 
funciona, tem que tá tudo bem, igual irmão mesmo. 
(MOULIN; REIS; WENICHI, 2000/2001, p. 53)

Relações sociais verticais

As relações entre trabalhadores e chefia foi um pon-
to bastante citado nas discussões com os trabalhado-
res, uma vez que a pressão, a pressa, a jornada inter-
minável, todos esses pontos negativos advêm do que 
eles chamam “do patrão”, como revelam as falas dos 
trabalhadores: “É. Fora o que o patrão cobra, né? [...]. E 

ele cobra. Vamos fazer poeira, é assim mesmo que eles 
falam: vamos fazer poeira”, e ainda:

Porque em todo o serviço, às vezes, o patrão, às vezes, 
exige muito, né? Da produção e do serviço e tal [...]. 
Tem que ter muita eficiência no que está fazendo, se vai 
plumar umas lâminas tem que plumar certinho, se vai 
bater chaveta tem que espichar a lâmina bem. De qual-
quer forma, o patrão tá sempre ali [...]. Ele tá fazendo o 
dever dele, né? Porque patrão ele quer produção, né?

No que se refere à jornada, por exemplo, eles não 
podem recusar serviços extras (de última hora), como 
apontam os trabalhadores: “Às vezes a gente é obriga-
do a fazer sem querer [...] e [...] você tem que cumprir 
com aquilo que eles determinam ou então você sim-
plesmente tá descartado”.

Um ponto negativo evidenciado é que o saber-fazer 
dos trabalhadores é constantemente desconsiderado, 
conforme este discurso: “Eles não aceitam muito não, 
quando a gente fala qualquer coisa, é aquilo que eles 
querem. Tá determinado e acabou. Eles não têm hábito 
de ouvir opinião, sugestão”.

O processo de trabalho, seja na extração, seja no 
beneficiamento, é permeado por variabilidades, por 
imprevistos. Esses imprevistos são contornados pelo 
saber dos trabalhadores. Nesse sentido, podemos 
afirmar, sem medo de errar, que desconsiderar a opi-
nião e o saber do trabalhador constitui, nesse setor, 
um fator de risco tão grave quanto um caminhão sem 
freios ou um cabo de aço prestes a arrebentar, como 
relata um participante:

O mais interessante que eu vejo é que você é um pro-
fissional; eles não ouvem a parte profissional. Eles 
[patrões] acham que sabem tudo e, muitas vezes, 
eles não têm conhecimento nenhum da área. E não 
querem ouvir [...]. Eles acham assim, que é da forma 
deles e acabou [...]. Eles não ouvem o profissional, 
falou que é mais barato pra eles tá bom.

Expressões da pressão: efeitos na saúde física e psíquica

Elencamos algumas fontes da pressão e partimos 
agora para as suas expressões, ou seja, os efeitos das 
pressões do ponto de vista da saúde e da sociabilidade. 
É importante ressaltar que se trata de dois lados da mes-
ma moeda, estando, dessa forma, separados por uma 
questão didática. 

Os trabalhadores condensam na expressão “estres-
se” muitos de seus sofrimentos: a insônia, a falta de pa-
ciência com a esposa e os filhos, a impotência em face 
de atividades que o corpo não aguenta mais executar, 
a raiva, o cansaço e o desânimo. As alergias e as dores 
pelo corpo também provocam o chamado “estresse”.

Conforme depoimentos: “[...] tem que ter muita dis-
posição, né? A mente tem que estar boa, o corpo tem 
que estar bem no começo da jornada, pra poder aguen-
tar até o fim do dia, né?”. No final da jornada, a fadiga 
e o “estresse” se potencializam e se expressam desta 
forma: “[...] a mente já não aguenta mais, o corpo já não 
aguenta, já tá tudo doendo”.
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Algumas condições físicas advindas do ambiente do 
trabalho também provocam estresse: “[...] mais é baru-
lho, né? Porque é dois martelo, né? Eu até uso os dois 
protetor [auricular], mas a cabeça ainda chega a pocar 
de tanto barulho”, o que confirma outro trabalhador:

O que me preocupa é o estresse, também, e provoca 
também dor de cabeça pelo barulho. Esses dias eu tava 
lá, né? Tem vezes em que não dói. Durante a semana 
dói. Principalmente à tarde, dói demais da conta. Aí 
tenho que tomar remédio. Barulho e estresse.

Pela primeira vez, ouvimos relatos de depressão en-
tre os trabalhadores do setor: “[...] o nosso encarregado 
lá, o fulano, ele se afastou que ele tava com depressão 
[todos ajudam a lembrar]”. No entanto, ter depressão 
foi causa de estranhamento, em primeiro lugar, pelo pa-
trão: “[...] aí o patrão foi e falou com ele bem assim que 
aquilo dali, como é que foi? Tipo assim, esse negócio é 
negócio de fresco [risadas]. Que magoou o cara, ainda, 
né? [...]”. Mas os próprios trabalhadores encararam a 
questão com ressalvas: 

[...] aí eu pergunto pra vocês: o encarregado, o qual 
administra nós, com problema de crise de depres-
são, como é que um homem desses vai lidar comi-
go? Lidar com ele aqui? É botar todo mundo em de-
pressão lá dentro.

Os trabalhadores não tiveram reservas em discutir o 
estresse. O senso comum em torno da ideia do estresse 
parece facilitar o debate, há até valorização sobre a pes-
soa que “resiste” bem ao estresse. Mas o diagnóstico de 
depressão parece afetar a virilidade dos trabalhadores. 
Tal diagnóstico adverte: não é todo mundo que aguen-
ta. Então simplifica rotular o colega de fresco. Além do 
mais, conforme o trabalhador:

[...] se você for reclamar com o patrão, vai acon-
tecer a mesma coisa que disseram aqui que acon-
teceu com o menino que tava com depressão. O 
que que o patrão falou? Que é frescura, negócio de 
depressão é frescura. Com nós vai falar a mesma 
coisa, que é frescura.

Além dos efeitos sobre a saúde do trabalhador, essas 
pressões têm também efeitos sobre a sociabilidade que 
se expressam da seguinte forma na família: falta de tem-
po para dedicar-se à família; sentimento de dever (dívi-
da) por ter que estar sempre disponível para a empresa, 
prejudicando programas em família; falta de paciência 
e irritabilidade advinda do trabalho, que se traduz em 
conflitos com membros da família. 

É bastante comum que as famílias não saibam dos 
problemas que os trabalhadores estão enfrentando no 
trabalho e tendem a imaginar que uma conduta irritadi-
ça por parte do trabalhador seja causada por desamor ou 
desatenção à família. Conforme a fala de participante: 

É uma pressão psicológica muito grande que a gente 
acaba influenciando no relacionamento da gente. A 
gente chega em casa, a gente chega da empresa es-
tressado, aí a gente acaba, se tem um probleminha 
familiar a gente já não tá com a cabeça pronta [...]. 

Segundo os discursos dos trabalhadores, a partir 
dessa realidade, eles mesmos se cobram, de maneira 
que essas pressões são intensificadas pelos próprios 
trabalhadores, que se sentem subjetivamente obrigados 
a aceitar a pressão do trabalho, como as horas extras 
para melhorar o salário, para não esmorecer. Ao mesmo 
tempo tentam, ainda que reconhecendo que falham, de-
dicar o tempo que estão fora do trabalho à família. Nas 
palavras de um trabalhador: 

Eu falei: Você sabe pra que que nós estamos fazendo 
duas horas extras aí no sábado? Ou no meio da se-
mana? Não é porque o corpo está pedindo não, é pra 
melhorar o salário no final do mês. Aí tem uma ou-
tra parte, a gente faz esse sacrifício, e na hora de ser 
onerado, é ainda penalizado ainda [...] eu falei com 
minha esposa que nem brigar a gente não briga mais, 
porque não dá tempo. Ela mesmo fala que acabou as 
brigas, chega em casa, é banho, janta, o carpete tá lá, 
as almofadas, a televisão tá ligada, mas é só mesmo 
pra acabar de desligar e pum.  Aí é ela e o filho cutu-
cando: “Pai vamos dormir”.

Como exemplo, ainda, um deles citou o gosto pela 
pescaria, mas se trata de um divertimento que exclui a 
família, então ele procura evitar. 

Conclusão

O trabalho “bruto”, extrativo, de natureza distinta 
de outras ocupações industriais típicas ou de serviços, 
pode nos dar a ideia (errônea) da utilização exclusiva-
mente da força física, como uma máquina. O que esta 
pesquisa mostrou com acuidade é que essa máquina 
pensa, ama, sofre, se desgasta emocionalmente e se de-
prime, enfim, ela se “estressa”. 

Os trabalhadores revelam que a atividade extrativa 
é um trabalho diferenciado, que tem suas especificida-
des, é perigoso e penoso e, além disso, vem adquirindo 
aspectos globalizados, encontrados em qualquer traba-
lho urbano, com trabalhadores submetidos à pressa, à 
pressão e à exploração da subjetividade, ao medo de ser 
demitido ou de ficar “marcado”. Ou seja, aos aspectos 
da condição de trabalho que torna essa atividade peno-
sa e perigosa (o ruído, as poeiras, os produtos químicos, 
o trabalho a céu aberto) se agregam elementos atuais 
da organização do trabalho, como as metas elevadas, 
a intensificação do ritmo do trabalho, a produção da 
competitividade entre trabalhadores, o que pode tornar 
essa atividade ainda mais perigosa. 

Merece destaque o fato de que o chamado “estresse” 
produz desatenção e esta coloca os trabalhadores em ris-
co. Outro destaque vai para a desconsideração insistente 
que o “patrão”, ou a gerência, ou o encarregado tem pelo 
saber-fazer dos trabalhadores. Essa desconsideração pro-
duz riscos à saúde e à vida dos trabalhadores, uma vez 
que os trabalhadores estão aptos a detectar as variabi-
lidades no processo de trabalho que podem levar a um 
infortúnio, mas regularmente não são ouvidos.  
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Os agravos psíquicos apontados pelos trabalhadores 
referem-se a problemas cotidianos que não se traduzem 
em quadros de transtornos psíquicos ou de doenças es-
tabelecidas, mas são os “sintomas menores”, como in-
sônia, irritabilidade e falta de paciência. Tais sintomas, 
chamados menores ou difusos, nem por isso trazem 
menos sofrimento e consequências psicossociais. Pu-
demos observar, ainda, que um diagnóstico um pouco 
mais grave, como o de depressão, pode causar estranha-
mento entre os trabalhadores na medida em que coloca 
em xeque a “força” e a “disposição” dos homens.

A emergência do sofrimento psíquico em estudo 
realizado em um tipo de trabalho reconhecidamente 
perigoso e penoso, em que já se espera (de forma na-

turalizada) dores das mais diversas, acidentes e inci-
dentes, merece atenção por parte dos profissionais da 
saúde, daqueles que gerenciam o trabalho, do Poder 
Público e dos representantes dos trabalhadores. O que 
está em jogo é a vida dos trabalhadores. Sentir sono e 
desânimo em uma atividade que já é perigosa pode ser 
fatal. É uma sinalização evidente de que, nessa ativida-
de (como em tantas outras), não se pode “botar pressa”; 
o que é urgente é a necessidade de transformação da 
organização do trabalho.

A pressa e a pressão devem estar submetidas à cons-
trução de um trabalho que promova a vida e a saúde, 
o gosto e os desejos. Para o mais, como bem defende 
Lafargue (1999), temos o direito à preguiça. Temos?
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Resumo

O artigo aborda pesquisa desenvolvida na indústria petrolífera offshore da Ba-
cia de Campos (Rio de Janeiro, Brasil), campo empírico que acompanhamos de 
forma sistemática desde 2003 e que se situa no rol dos sistemas sociotécnicos 
complexos. Nosso objetivo é destacar os riscos potenciais associados à orga-
nização do trabalho, em especial o regime de embarque e o sistema de turnos 
adotados nas plataformas de petróleo por algumas das empresas atuantes na 
região. Isto porque entendemos que, no contexto investigado, os problemas 
relacionados à saúde – aí inclusos os que se situam na esfera mental – e à se-
gurança dos trabalhadores possuem relação importante com aspectos da orga-
nização do trabalho, como aqueles que aqui se encontram em foco. Indicam-se 
proposições de mudança com o intuito de reduzir os impactos deletérios de 
tais fatores sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores. A base teórico-
metodológica utilizada na pesquisa se fundamenta, principalmente, no ins-
trumental da Ergonomia da Atividade e da Psicodinâmica do Trabalho, numa 
perspectiva ergológica. 

Palavras-chave: organização do trabalho; regime de embarque; trabalho em 
turnos; saúde mental e segurança; indústria petrolífera offshore.

Abstract

This paper focuses on a research about offshore oil industry in the Campos Basin 
(Rio de Janeiro, Brazil), an empirical field we have followed up systematically 
since 2003, which can be classified as a complex socio-technical system. Our 
aim is to highlight the potential risks associated with work organization, mainly 
the schedule and shift systems adopted by some of the companies on oil 
platforms. We understand that in the investigated context, problems related to 
workers’ safety and health – including mental health – are related to aspects of 
work organization, as those we have focused in this paper. We propose changes 
that may reduce the deleterious impact of those factors on workers’ safety and 
health. The theoretical and methodological framework used in the research is 
based mainly on Ergonomics of Activity and Psychodynamics of Work, from an 
ergological perspective. 

Keywords: work organization; schedule; shift work; mental health and safety; 
offshore oil industry.
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Introdução

Nosso interesse pelo estudo do trabalho na indústria 
petrolífera offshore4 na Bacia de Campos (RJ) deve-se em 
especial aos índices de acidentes em âmbito nacional 
envolvendo as empresas do setor e suas contratadas. Os 
episódios ocorridos nos últimos anos demonstram que os 
investimentos crescentes nas áreas de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde (SMS) são insuficientes e/ou inadequa-
dos para lidar com os inúmeros e graves fatores de risco 
presentes no processo. Esse quadro ganhou maior visibili-
dade internacional após o acidente com a plataforma P-36, 
no começo de 2001 (SIQUEIRA; NEUROHR, 2005), e com 
o adernamento da plataforma P-34, ao final de 2002. Esses 
eventos e os que os precederam podem ser vistos como o 
ápice de um processo que denota uma substancial e peri-
gosa defasagem entre a gestão da inovação tecnológica e 
a gestão do risco (FIGUEIREDO; ALVAREZ, 2007). No ano 
de 2001, 4 mortes já haviam sido registradas na Bacia de 
Campos (RJ) antes do acidente com a P-36. O quadro era 
preocupante não apenas no norte fluminense, mas tam-
bém em outros locais do país, com dois grandes vazamen-
tos de óleo em 2000 – na baía de Guanabara (RJ) e no Rio 
Iguaçu (PR) – e um outro vazamento em 2001, no terminal 
de Alemoa (SP) (LUCENA, 2004). Em verdade, se retroce-
dermos um pouco mais no tempo, verificamos também 
um número elevado de mortes nos anos 1990 na Bacia de 
Campos (FIGUEIREDO, 2001; FREITAS et al., 2001).

O Gráfico 1 a seguir nos mostra, além dos indicado-
res elevados de óbitos no final dos anos 1990, a predo-
minância de mortes acometendo trabalhadores terceiri-
zados na comparação com os efetivos, e isto em todo o 
período retratado, com a única exceção de 2001, ano do 

acidente com a plataforma P-36, no qual 11 brigadistas 
(efetivos da Petrobras) perderam a vida.5

E se recuarmos ainda mais no tempo, iremos nos 
deparar com a ocorrência de dois acidentes ampliados 
nos anos 1980, ambos envolvendo a plataforma Cen-
tral de Enchova (PCE-1), sendo que no primeiro deles 
(em 1984) faleceram 37 trabalhadores; no segundo (em 
1988) não houve mortes, mas a unidade ficou comple-
tamente destruída pelo incêndio.

Por sinal, os acidentes de Enchova (PCE-1) e da P-36 
nos fazem lembrar a severidade do contexto com o qual 
lidamos se considerarmos que estamos no campo da 
possibilidade de ocorrência de acidentes industriais am-
pliados, com graves danos para os trabalhadores, para 
o meio ambiente e para as instalações, dadas as carac-
terísticas que cercam o funcionamento deste processo 
produtivo. Essa constatação também nos permite afir-
mar que tais acidentes demandariam maior atenção por 
parte dos interessados nessa temática, tal como aqueles 
descritos na literatura científica (LEPLAT; TERSSAC, 
1990; DROGARIS, 1993; PERROW, 1999; LLORY, 1999; 
FREITAS; SOUZA; MACHADO, 2000). Destacamos ain-
da que as características da organização do trabalho do 
setor offshore tenderiam a elevar a exposição dos traba-
lhadores aos riscos associados às possíveis ocorrências 
de acidentes, visto que o custo psíquico (cognitivo, afe-
tivo) demandado pelas atividades é potencializado pelo 
regime de embarque6 e pelo sistema de turnos. 

Apesar da gravidade do contexto exposto, o número 
de artigos nacionais de cunho acadêmico tendo como 
foco a questão da saúde e segurança no setor de explo-
ração e produção petrolífera offshore é reduzido, como 

4 Designação dada às atividades de exploração e produção de petróleo em alto mar.
5 A tendência a um patamar menor de óbitos, a partir de 2002, indica como o acidente da P-36 obrigou a empresa a envidar esforços no campo da saúde 
e segurança para tentar reverter a tendência de então. Uma análise mais detalhada a este respeito pode ser encontrada em Figueiredo et al. (2008).
6 Conforme veremos adiante, regime no qual os trabalhadores permanecem de modo ininterrupto nas plataformas – ou seja, sem retorno à ter-
ra, mesmo após o término de sua jornada diária de trabalho – ao longo de 14 dias (normalmente o período de duração de um embarque), após 
os quais se dá o desembarque (retorno à terra).

Gráfico 1  Mortes de trabalhadores na indústria petrolífera offshore da Bacia de Campos entre os anos de 1998 e 2008

Fonte: Dados obtidos junto ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense com base nas Comunicações de Acidentes de Trabalho 
(CATs) fatais.
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comentam Souza e Freitas (2002), tomando como parâ-
metro a base de busca Scielo (Bireme). Dentre os estu-
dos a este respeito incluem-se o de Freitas et al. (2001) e 
Leite (2006), que abordam, respectivamente, os aciden-
tes de trabalho e o confinamento em plataformas na Ba-
cia de Campos. A estes estudos, acrescentam-se alguns 
publicados em língua inglesa, identificados a partir do 
sistema de busca Pubmed, que enfocam a privação do 
sono em petroleiros da Bacia de Campos (FISCHER et 
al., 2000), suas percepções sobre o trabalho em turnos 
(RODRIGUES; FISCHER; BRITO, 2001) e os efeitos ne-
fastos da terceirização do setor à saúde e segurança dos 
trabalhadores (FIGUEIREDO et al. 2008).

Tendo em mente esse quadro, o objetivo deste texto 
é analisar a questão dos riscos potenciais à saúde – in-
cluindo aí problemas de ordem mental – e à seguran-
ça associados à organização do trabalho, com destaque 
para o regime de embarque e o sistema de turnos. In-
sere-se como parte de um esforço mais geral de análise 
dos resultados do projeto de pesquisa “Trabalho, saúde 
e segurança na indústria petrolífera offshore na Bacia de 
Campos (RJ)”, desenvolvido por nosso núcleo em parce-
ria com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense 
(Sindipetro-NF). O referencial teórico-metodológico que 
norteia o projeto em curso privilegia a Ergonomia da Ati-
vidade (DANIELLOU, 2004; WISNER, 1994) e a Psicodi-
nâmica do Trabalho (DEJOURS, 1993, 2008). Neste arti-
go, incorporamos autores não estritamente vinculados a 
estes campos, buscando um encaminhamento sinérgico 
entre saberes das ciências e da experiência prática per-
tinentes à análise de situações de trabalho, na linha do 
que propõe a perspectiva ergológica (SCHWARTZ, 2000; 
SCHWARTZ; DURRIVE, 2007). Além de contribuir para 
a produção de conhecimento sobre uma área relativa-
mente pouco estudada em nosso país, o presente estudo 
constitui uma oportunidade de incorporar a visão dos 
petroleiros – a partir do diálogo com os pesquisadores 
– nas discussões sobre o trabalho em turnos e o regime 
de embarque em plataformas offshore no que concerne 
às suas possíveis relações com a saúde física e mental e 
com a segurança no trabalho.

Caracterização do regime offshore e 
do trabalho em turnos com ênfase na 
indústria petrolífera no Brasil

Antes de abordar a caracterização do regime offshore 
e do trabalho em turnos no contexto investigado, cabe 
ressaltar que esta se insere numa discussão mais ampla 
acerca das temporalidades no trabalho. Autores como 
Alaluf (2000) e Quéinnec (2007) afirmam que, a partir 
dos anos 1990, há uma tendência crescente à diversi-

ficação dos tempos de trabalho, inseparável daquela 
mais geral das formas de emprego. 

No plano referente à organização do trabalho, 
Quéinnec (2007) diz ser o horário um dos mais im-
portantes componentes da dimensão temporal da ati-
vidade e da sua organização. O autor identifica então 
duas visões relacionadas a tempo e trabalho: a primei-
ra, tecnocêntrica, insuficiente para explicar o conjun-
to de problemas subjacentes ao horário, baseia-se na 
ideia newtoniana da medida universal física e “obje-
tiva” do tempo na qual todas as unidades de intervalo 
são iguais. Esse tempo apóia-se na definição comum 
de uma norma que estabelece a duração (anual ou se-
manal) do trabalho e das pausas (de descanso ou de 
férias) postulando ainda, implicitamente, uma estabi-
lidade do funcionamento humano, sejam quais forem 
as horas e as durações do trabalho. A outra visão é 
antropocêntrica e traz para a discussão o ponto de vis-
ta das ciências humanas e sociais, particularmente da 
Ergonomia. Segundo ele, essa visão apresentaria qua-
tro componentes do tempo profissional.

O primeiro componente refere-se ao tempo dentro 
do trabalho, que diz respeito às exigências temporais 
das tarefas (duração, velocidade, disposição, progra-
mação...) e está ligado à dinâmica dos processos téc-
nicos que dita a distribuição e o ritmo da atividade. O 
segundo, denominado tempo de trabalho, concerne ao 
contrato de trabalho, à definição das durações e dos 
horários da atividade profissional construídos desde 
meados do século XIX em torno de normas, como a 
duração semanal, a duração diária ou o(s) dia(s) de 
descanso (consecutivos ou não) e as férias. O terceiro 
seria o tempo do trabalho, que vai delimitar a distri-
buição de espaços do trabalho e de não-trabalho: é o 
uso do tempo. Confronta a temporalidade profissional 
e a temporalidade sociofamiliar da vida fora do traba-
lho. O último seria o tempo no trabalho e diz respeito 
às características temporais do funcionamento huma-
no (velocidade de execução, tempo de reação, ritmos 
biológicos, aquisição de experiências, desgaste profis-
sional, envelhecimento biológico). 

Por conseguinte, falar sobre a relação tempo e tra-
balho obriga-nos ao uso da noção de tempo no plural, 
pois os seus componentes dentro do, de, do e no tra-
balho colocam os trabalhadores em situações confli-
tuosas, que requerem a mobilização de adequações e 
estratégias para atender às solicitações do processo de 
produção em foco. Conflitos que devem ser percebidos 
na atividade e nas construções de saúde do corpo-si,7 
ou corpo-pessoa, e que abarcam tanto o plano físico, 
como o psíquico e o social. Feita esta ressalva teórica, 
vejamos na sequência algumas das principais caracte-
rísticas e problemas correlatos ligados ao trabalho em 
turnos no regime offshore.

7 Segundo Durrive e Schwartz (2008), o trabalho não existe sem alguém que trabalha e é difícil nomear este sujeito, porque isso subentenderia que ele 
se encontraria bem delimitado, definido. Entretanto, se a atividade é efetivamente conduzida por alguém em carne e osso, ela tem prolongamentos 
que ultrapassam a pessoa física e que são solicitados, incorporados e inscritos no corpo: o social, o psíquico, o institucional, as normas e os valores (do 
contexto e aqueles retrabalhados), a relação com as instalações, os produtos, os tempos, os homens, os níveis de racionalidade etc. Este alguém que 
trabalha – este centro de arbitragens que governa a atividade – pode assim ser designado corpo-si ou corpo-pessoa (DURRIVE; SCHWARTZ, 2008).
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No cenário nacional, o estudo desenvolvido por 
Sampaio, Borsoi e Ruiz (1998), no contexto cearense, 
avalia que, genericamente, as condições de vida e de 
trabalho nas plataformas são consideradas “perversas” 
ou “de sacrifício”, pois quase toda a extensão das pla-
taformas configura-se em área de risco. Disso resulta 
que até tarefas cotidianas simples devem se pautar por 
procedimentos que envolvam certa rigidez de conduta.  

Além disso, Sampaio, Borsoi e Ruiz (1998) apontam 
que o regime de embarque desorganiza a vida social ao 
exacerbar a dicotomia ambiente de trabalho/ambiente 
doméstico. Como durante o embarque o trabalho offshore
se desenrola em 2 turnos de revezamento ao longo das 24 
horas diárias, não se pode menosprezar as possíveis con-
sequências do trabalho noturno, as quais também se ma-
nifestam como marcas de desgaste físico e mental – “as 
marcas da vida entre os trabalhadores” (WISNER, 1994, 
p. 21). Estas, muitas vezes, não se apresentam como do-
enças e, sim, como fatores predisponentes ao agravamen-
to de doenças, isto é, maior suscetibilidade aos agentes 
nocivos, ao cansaço, ao sofrimento mental, ao envelhe-
cimento precoce, entre outros (FISCHER; MORENO; 
ROTENBERG, 2003). Ressalte-se ainda que, especial-
mente na indústria petroquímica, os trabalhadores em 
turnos relatam maiores exposições aos riscos e às con-
dições ambientais desfavoráveis, tais como frio, chuva, 
vento, escuridão etc. (FISCHER; PARAGUAY; BRUNI, 
1998) e, dependendo do local, estas podem se tornar ex-
tremamente adversas, como nos casos do Mar do Norte 
e da costa canadense. No que tange ao estudo de insta-
lações offshore no Mar do Norte, Gardner (2003) aponta 
o perigo potencial da não conexão entre doenças ocupa-
cionais e trabalho, na medida em que elas, não raro, apa-
recem muito tempo depois da exposição e os gerentes 
tendem a não se envolver em sua investigação da mesma 
maneira como o fazem nos casos de acidentes típicos. 

Um aspecto essencial a se considerar no trabalho 
offshore é que, finda a jornada, os trabalhadores têm 
que permanecer na instalação em que atuam, o que sig-
nifica se restringir, geralmente por duas semanas, à pla-
taforma no que se refere às atividades de lazer e sono 
além de, necessariamente, vivenciar a interface casa-
trabalho de forma diferenciada de outros trabalhadores. 
Outra questão relevante são as jornadas longas – de 12 
horas –, o que destoa do padrão usualmente observado 
em outros esquemas industriais, em que raramente se 
observam jornadas de 12 horas por períodos superiores 
a uma semana (PARKES, 2007).  

Observamos, portanto, que o trabalho em regime 
offshore implica algumas especificidades importan-
tes em relação aos tempos e aos espaços de trabalho. 
Em função destas peculiaridades, os modelos teóricos 
desenvolvidos para representar os riscos de longas 
jornadas e do trabalho em turnos à saúde e segurança 

não se aplicam diretamente ao trabalho contínuo em 
localidades offshore, como comenta Parkes (2007) em 
revisão sobre o tema. A este respeito, cabe considerar 
a observação de Ross (2009), segundo a qual a comuni-
dade de trabalhadores offshore vivencia uma situação 
que precisa ser avaliada de forma específica, ao invés 
de ser tratada como uma extensão direta do trabalho em 
turnos realizado onshore. Desta forma, para subsidiar a 
discussão proposta no presente artigo, descrevemos na 
parte final deste item alguns problemas concernentes 
ao trabalho realizado em regime offshore.

Apresentamos a seguir as principais características 
do trabalho em turnos e as bases legais brasileiras sobre 
esse esquema de trabalho, de forma a analisar o tipo de 
regime usualmente praticado na Bacia de Campos, im-
plantado a partir de negociações entre representantes 
dos trabalhadores e das empresas envolvidas. 

O trabalho em turnos relaciona-se com a continuida-
de da produção e a quebra da continuidade do trabalho 
realizado pelo trabalhador (MORRICE, 1985). Os siste-
mas de turnos podem ser classificados como: (i) fixos, 
quando o trabalho ocorre sempre nos mesmos horários, 
como, por exemplo, os plantões em hospitais, que se dão 
em horários fixos – diurnos ou noturnos; (ii) irregulares, 
quando há variações nos horários de início e fim da jor-
nada, como ocorre frequentemente nos setores de trans-
portes aéreo e rodoviário; e (iii) alternantes ou em rodízio, 
quando há alternância regular dos horários de trabalho 
segundo uma escala predeterminada, como é o caso dos 
trabalhadores de plataformas de petróleo offshore, em sua 
maioria (FISCHER; MORENO; ROTENBERG, 2003).

O estudo de Rodrigues (2001), que tem como foco 
plataformas do tipo unidades de perfuração marítimas 
(UPMs) no Brasil, elenca pelo menos três fatores que 
impõem o trabalho em turnos: razões de ordem eco-
nômica, logística e características do processo. Além 
disso, segundo ele, há o próprio interesse dos trabalha-
dores que preferem se submeter às jornadas estendidas 
e às longas permanências a bordo do que às viagens di-
árias de helicópteros, o que, por sua vez, também seria 
inviável em termos logísticos.

Vale ressaltar que, no que se refere aos turnos e às 
jornadas de trabalho, a Constituição Brasileira de 1988 
(artigo 7º, inciso XIV) previu a jornada de seis horas para 
o trabalho realizado em turnos ininterruptos de reveza-
mento, salvo negociação coletiva. Em empresas que pos-
suem três turnos contínuos, ou seja, turnos contínuos 
durante as 24 horas do dia, 7 dias por semana, a 5ª turma 
de trabalhadores foi criada com o objetivo de seguir a 
recomendação prevista na Constituição. A jurisprudên-
cia firmada após a aprovação da nova Constituição es-
tabeleceu, porém, que apenas nas empresas em que há 
modificação dos horários dos trabalhadores seria exigida 
a redução das jornadas de trabalho.8 

8 Cabe ressaltar que se tratou de uma interpretação equivocada do termo “revezamento”, como sinônimo de alternância de horários de trabalho 
(ou seja, turnos alternantes), quando, com efeito, o termo refere-se a sucessivas turmas que se alternam. Por isso, a jornada mais curta não de-
veria se restringir aos trabalhadores em turnos alternantes, mas sim se aplicar inclusive aos trabalhadores em turnos fixos (FISCHER; MORENO; 
ROTENBERG, 2003). 
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O trabalho offshore caracteriza-se como em turnos al-
ternantes, pois normalmente, dos 14 dias embarcados, os 
funcionários passam 7 dias no turno da noite e os outros 
7 no turno do dia, revezando-se continuamente, o que 
qualifica este regime de trabalho como turno ininterrup-
to de revezamento. Na Bacia de Campos, após a Consti-
tuição de 1988, o sindicato dos petroleiros negociou para 
os funcionários efetivos, por intermédio de acordo cole-
tivo, jornadas de 12 horas durante 14 dias, desembarque 
no 15º e mais 20 dias de folga, exigindo que a empre-
sa introduzisse uma 5ª turma para viabilizar as escalas 
do então novo arranjo. Este esquema é conhecido como 
14/21, o que corresponde a 14 dias de trabalho seguidos 
de 21 dias de folga. À época, o sindicato, com base em 
pesquisa de opinião junto aos trabalhadores, apresentou 
as três alternativas desejadas pelos trabalhadores em or-
dem de prioridade: 7 x 14, 10 x 20 e 14 x 28. Argumen-
tava-se que o regime preferido pelos petroleiros deveria 
limitar o período de embarque a 10 dias, pois predomi-
nava a avaliação de que, após o 10º dia de embarque, 
com o desgaste, a tendência era que se deteriorassem 
as relações interpessoais a bordo (PESSANHA, 1994; 
RODRIGUES, 2001). No entanto, sabe-se que a redução 
do período de embarque exige a mobilização de um con-
tingente maior de trabalhadores e intensifica o tráfego 
aéreo, elevando os custos de produção, o que encami-
nhou as negociações para o estabelecimento do regime 
de 14 x 21. Em 2008, a categoria logrou o reconhecimen-
to de parte do 15º (o dia de desembarque) como dia tra-
balhado, seguindo a tendência de países como a Itália, 
em que o dia (“sem trabalho”) imediatamente posterior a 
uma sequência de dias de trabalho noturno não é consi-
derado descanso. Isto porque se considera que neste dia 
– chamado de smonto notte (ao pé da letra, desmonte da 
noite) – o trabalhador está se recuperando do cansaço 
acumulado (WEDDERBURN, 1997). No setor em estudo, 
além de turnos longos (12 horas) e rodiziantes (a cada 7 
dias), tem-se a diferença de tempo de descanso para os 
terceirizados (14 dias em vez de 21) e o regime de so-
breaviso para algumas funções, em que os trabalhadores 
que as ocupam não são rendidos por outro trabalhador 
após a jornada de 12 horas, comumente das 7 horas às 
19 horas, a qual pode se estender por conta de demandas 
vinculadas à sua atividade. Pela mesma razão, também 
podem ser convocados a qualquer momento, mesmo que 
dentro das suas 12 horas de descanso. Para isto, basta 
que sua presença na área seja indispensável ou que haja 
necessidade premente de contatá-lo para dirimir alguma 
dúvida ou tomar-se alguma decisão que não possam ser 
assumidas por outro profissional em dada ocasião. Tais 
profissionais recebem 12% de adicional.

Ainda no campo legal, verifica-se que a legislação 
brasileira, com o Decreto 3.048, de 06/05/1999, repre-
senta um avanço no que diz respeito à proteção legal 
conferida aos trabalhadores de turnos rodiziantes. Ela 
inclui o trabalho em turnos e noturno como fator de 
risco de natureza ocupacional nos benefícios a serem 
dados aos trabalhadores em caso de acidente e doenças 
profissionais, apesar de conhecermos as dificuldades 
para se estabelecer os nexos causais demandados pela 

lei. Em que pese tais limitações, os aspectos legais tra-
duzem o reconhecimento social do impacto deste tipo 
de organização do trabalho à saúde e à vida sociofami-
liar dos trabalhadores, com potenciais repercussões na 
segurança do trabalho, como veremos adiante.

Como dito anteriormente, na Bacia de Campos, os 
trabalhadores passam 14 dias embarcados. Por isto, no 
offshore, é muito frequente a alusão à vivência cindi-
da ocasionada pelos “dois mundos”, o “mundo de lá” 
(da plataforma) e o “mundo daqui ou de cá” (da terra) 
(FIGUEIREDO; ATHAYDE, 2005). Tal vivência se pre-
nuncia antes mesmo do embarque e, pela sua expressi-
va recorrência junto a essa população, ficou conhecida 
como “TPE (tensão pré-embarque)”, tal como destaca 
a investigação de Leite (2006), que corresponde à ex-
pressão em inglês pre-boarding stress syndrome, cuja 
intensidade varia do desconforto em algumas famílias 
à manifestação intensa de sintomas ligados à saúde 
(RODRIGUES; FISCHER; BRITO, 2001).

Em paralelo aos “dois mundos” dos petroleiros, está 
a chamada “síndrome do marido intermitente” (intermit-
tent husband syndrome), expressão cunhada por Morrice 
et al. (1985) para descrever a tríade ansiedade-depres-
são-dificuldades sexuais observada entre as esposas de 
trabalhadores de plataformas do Mar do Norte. O termo 
intermitente traduz a adaptação repetida e mútua deman-
dada pelo retorno do trabalhador a cada duas semanas 
(ROSS, 2009). Estudo mais recente com esposas de pe-
troleiros revela preocupações que incluem o impacto da 
ausência do pai aos filhos, a comunicação com o parcei-
ro ausente e aspectos da segurança no trabalho offshore.
Como esperado, a ausência do pai também se reflete nas 
crianças (ROSS, 2009), para as quais os repetidos embar-
ques se traduzem em fonte de sofrimento, em especial 
se a ausência coincide com eventos importantes, como 
aniversários (MAUTHNER; MACLEAN; MCKEE, 2000; 
PARKES; CARNELL; FARMER, 2005).

Na maior parte da Bacia de Campos, como já disse-
mos, o trabalho se dá em jornadas de 12 horas em turnos 
alternantes – 7 dias no período diurno e 7 no noturno 
(7D/7N), ou na ordem inversa (7N/7D). Assim, os petro-
leiros offshore lidam com o sono compulsório no perío-
do diurno em pelo menos 7 dos 14 dias embarcados e, 
quando da troca do turno do dia para o turno da noite, 
ocorre a chamada “virada”, expressão indicativa do rear-
ranjo do ciclo de sono/vigília que esta troca demanda. O 
desgaste da primeira semana (jornada de 12 horas com 
a “virada” ao final) tende a aumentar para uma parcela 
significativa de trabalhadores que se desloca de outros 
estados do Brasil (regiões norte e nordeste) até os locais 
de embarque nos municípios de Campos e Macaé-RJ 
(FIGUEIREDO; ALVAREZ, 2007).

No Mar do Norte são observados regimes e es-
quemas que envolvem 2 semanas de trabalho diurno 
(7h-19h ou 6h-18h) / 2 semanas de trabalho noturno 
(19h-7h ou 18h-6h) (PARKES, 2007), assim como re-
gimes de duas semanas de embarque semelhantes aos 
adotados no Brasil.
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Pesquisas realizadas por Parkes (2007) com petro-
leiros que trabalham no regime 7D/7N mostram al-
terações importantes na duração e na qualidade do 
sono logo após a mudança do dia para a noite. As 
medidas do nível de alerta (através de questionários) 
mostram um decréscimo importante nas duas pri-
meiras noites, que apresentam melhora no início das 
noites subsequentes, porém permanecem baixos no 
fim de todas as noites de trabalho.  

O regime inverso, ou seja, 7N/7D, é o preferido 
pelos trabalhadores, em função de sentirem seu sono 
totalmente ajustado à rotina diurna ao saírem da pla-
taforma, como se referem os petroleiros tanto de Cam-
pos (RODRIGUES; FISCHER; BRITO, 2001), como do 
Mar do Norte (PARKES, 2007). Todavia, cabe ressaltar 
que nem sempre a preferência dos trabalhadores recai 
sobre o que seria esperado a partir dos resultados de 
pesquisas. Mesmo quando se leva em conta todo o co-
nhecimento sobre os impactos das escalas de trabalho 
com base na cronobiologia, isso não garante que os 
trabalhadores estejam mais satisfeitos, podendo, em 
alguns casos, até preferirem situações consideradas 
mais restritivas do ponto de vista dos horários (VER-
DIER; BARTHE; QUÉINNEC, 2003). Na realidade, eles 
buscam conciliar as diferentes dimensões da sua saú-
de com as restrições impostas pela natureza de seu 
trabalho e as demandas da vida em geral.

Considerações metodológicas

Os aportes metodológicos operacionalizados no 
presente estudo contribuem para uma maior aproxima-
ção do trabalho real, assim como do real do trabalho9 
e, por conseguinte, da defasagem entre as dimensões 
da prescrição e do efetivamente realizado. Isto se dá 
por intermédio de métodos indiretos, via participação 
dos trabalhadores nas discussões, ao se valorizar sua 
experiência acumulada ao longo dos anos, seu saber-
fazer, seus atributos associados àquela parcela de co-
nhecimento que emerge no curso da atividade. Assim, 
buscamos mobilizar uma “comunidade ampliada de 
pesquisa” – CAP (ATHAYDE; BRITO; NEVES, 2003), 
envolvendo os “pesquisadores diretos” (coordenado-
res do projeto), o “grupo sindical” (demandante) e um 
“grupo de trabalhadores diretamente interessados” 
(contatados via direção sindical), além de um “pes-
quisador indireto” (via acompanhamento da pesquisa 
sem participação sistemática no campo).10 Tal iniciati-
va inspira-se nas “comunidades científicas ampliadas” 
(ODDONE, 1984) e consiste em uma tentativa de avan-
çar em relação à proposta desenvolvida por esse au-
tor. Dessa forma, foi nossa intenção fazer dialogarem 

(dialeticamente) os saberes investidos na atividade 
com as competências disciplinares dando visibilidade 
aos debates de normas e às ressingularizações presen-
tes nas inúmeras situações (SCHWARTZ; DURRIVE,
2007). Para isso, lançamos mão de encontros com os 
trabalhadores, denominados “encontros sobre o traba-
lho” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007), que são a fonte 
principal do material aqui tratado. Entre o final de 
2002 e o final de 2004 foram realizados 20 “encon-
tros sobre o trabalho” com a “comunidade ampliada 
de pesquisa” (ATHAYDE; BRITO; NEVES, 2003) que 
tiveram duração de cerca de 2h30 cada um.

No período 2002-2003, os petroleiros participantes 
(em média 3 por encontro) eram em sua maioria mem-
bros da direção sindical pertencentes ao quadro efetivo 
da Petrobras (com 10 a 25 anos de empresa). No ano de 
2004, os petroleiros que compuseram os grupos (de 4 a 
6 por encontro) eram em sua maioria de empresas ter-
ceirizadas, afastados em função de acidentes ocorridos, 
com atuação profissional variando entre 5 e 20 anos. 
Dentre as principais funções ocupadas por eles, vale 
citar as de sondador, plataformista, torrista, técnico de 
inspeção, guindasteiro e soldador.

As conversas e os encontros foram registrados em fi-
tas cassete seguindo de forma flexível um roteiro semi-
estruturado de conversação. Em alguns momentos, lan-
çou-se mão de materiais audiovisuais que serviam para 
nortear a discussão em torno de um determinado tema 
pré-selecionado como objeto de debate minucioso, por 
vezes, abrindo espaço para eleger-se um “terceiro ter-
mo” como foco de discussão e contribuindo assim para 
evocar os constrangimentos e os múltiplos aspectos re-
lacionados à atividade.

O conteúdo presente neste material permitiu-nos 
acessar aspectos importantes do funcionamento (e 
disfuncionamento) do sistema técnico e, em âmbito 
mais global, do processo produtivo, além dos cons-
trangimentos aí presentes. Permitiu-nos também 
apreender um pouco da vivência subjetiva (hipóteses 
sobre o porquê e o como da relação vivenciada no tra-
balho) que vem à tona ao mobilizar-se a capacidade 
dos trabalhadores de analisarem sua situação, em es-
pecial no que tange à percepção do risco (DEJOURS, 
2008). As principais questões suscitadas pelos temas 
debatidos retornavam ao confronto com a literatura 
acadêmica disponível, sendo possível, desta forma, 
depararmo-nos com a condição de “desconforto inte-
lectual”, tal como evocada por Schwartz (1995).

Além desses encontros, outros procedimentos rela-
cionados abaixo funcionaram à guisa de “fontes primá-
rias” e deram origem aos materiais analisados.

9 Segundo Dejours (2008, p. 352), o real do trabalho “se deixa conhecer por sua resistência a se submeter aos conhecimentos e às diferentes 
formas de saber-fazer”.
10 Parceria com o pesquisador Milton Athayde, do PPGPS/UERJ, em função do pós-doutoramento (2005/2006) de um dos coordenadores do 
projeto, sob sua orientação.
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• Observações: visitas rápidas (de algumas ho-
ras) às seguintes plataformas da Petrobras: P-47, 
Cherne 2, Namorado 1 e Namorado 2; duas visi-
tas a aeroportos (de Macaé e de Campos), acom-
panhadas da realização de entrevistas abertas 
com trabalhadores;

• Atividades conjuntas sindicato/universidade: par-
ticipação dos pesquisadores como observadores em 
4 encontros da categoria; participação como expo-
sitores e debatedores em 4 congressos da categoria; 
organização de um seminário de discussão conjun-
ta entre pesquisadores (Universidade Federal Flu-
minense e Universidade de Provença) e sindica-
listas intitulado “Ergonomia, Ergologia e Mundos 
do Trabalho”;

• Dispositivos de conversa (19 entrevistas indivi-
duais): realizadas pelos pesquisadores com as-
sessores do sindicato e profissionais da Bacia 
de Campos dotados de qualificações diversas 
(engenheiro naval, engenheiro e técnica atuan-
tes na perfuração e perfilação de poços, técnico 
de lançamento de linha, operador de produção 
e manutenção, técnico de inspeção, oficial de 
náutica, médico do trabalho e gerente de recur-
sos humanos da Bacia de Campos). Nove destas 
entrevistas foram realizadas ao longo do perío-
do já mencionado (final de 2002 até final de 2004), 
e o restante ao longo dos anos de 2006 a 2009.

O material aqui apresentado é oriundo desses diá-
logos e, por questões óbvias de espaço, foram selecio-
nados apenas alguns poucos trechos dos “encontros 
sobre o trabalho” com o grupo de empregados efetivos 
e trechos de duas entrevistas individuais, uma realiza-
da com uma técnica de inspeção e, a outra, com um 
engenheiro ligado à área de perfuração e perfilação de 
poços. Tanto os encontros como as duas entrevistas se-
lecionadas ocorreram na fase inicial da pesquisa, com-
preendida entre os anos de 2002 e 2004.

Vale ressaltar que na escuta dos petroleiros durante 
os “encontros do trabalho,” assim como nas entrevistas, 
os aspectos éticos recomendados pela Convenção de Hel-
sinque para pesquisa não terapêutica foram respeitados. 
A natureza, o propósito da pesquisa e os possíveis riscos 
de participação foram explicados. Os participantes con-
sentiram em contribuir apresentando estados mental, fí-
sico e legal que os habilitavam a exercer plenamente seu 
poder de decisão.

A organização do trabalho offshore 
na Bacia de Campos (RJ): em meio às 
adversidades do trabalho real

A análise dos materiais produzidos nos “encontros so-
bre o trabalho” nos levou a identificar diversos pontos de 
confluência entre a visão dos trabalhadores e a literatura 
acadêmica voltada para o trabalho em turnos em regime 

offshore. Um elemento central a esse respeito se refere à 
ideia de que trabalhar nestas condições implica vivenciar 
simultaneamente fatores diversos que se imbricam em 
termos dos efeitos ao corpo, ao psiquismo e à vida social. 
O relato a seguir nos parece bem ilustrativo ao retratar as 
diferentes formas de organização da jornada em relação ao 
intervalo de 0 a 24 horas e suas possíveis repercussões em 
relação à família e a aspectos variados do dia a dia.

É a questão do turno mesmo que arrasa com você. 
Arrasa com o organismo. Passei a embarcar e des-
de essa época eu nunca me adaptei à virada, pra 
passar a trabalhar à noite. Eu trabalhei um período 
de meio dia à meia noite, que é o pior turno que 
tem, porque você fica... quando você está de meio 
dia à meia noite você tem acesso a tudo, familiares, 
televisão. Agora quando você está de meia noite ao 
meio dia, você perde tudo. Porque você entra à meia 
noite, está todo mundo dormindo, a televisão não 
tem mais nada pra você ver, você fica, pelo menos 
até às seis, sete horas da manhã isolado do mun-
do, porque não tem nada. Você não pode ligar pra 
uma pessoa pra conversar, a não ser ligar entre uma 
plataforma e outra. Aí dá 7 horas da manhã, come-
ça aquele alvoroço, todo mundo querendo saber de 
tudo, o que é que aconteceu, o que é que deixou de 
fazer, o que é que tem pra fazer. Você larga meio 
dia acabado, porque a cobrança naquele período de 
sete ao meio dia, tudo tem que acontecer e tem que 
resolver. O turno agora que eu estou é de seis e meia 
à seis e meia. Então, pelo menos, você divide mais. 
Você larga às seis e meia da tarde, toma um banho, 
janta, ainda tem com quem você conversar, sua es-
posa, seus filhos e tal. Mas quando você passa pra 
trabalhar à noite, você larga seis e meia da manhã, 
às vezes você quer resolver um problema com ban-
co, você tem que esperar dar dez horas da manhã. 
Então você tem que ficar acordado ali, esperando, 
pra você poder ligar, resolver o seu problema e aí... 
ir dormir, porque você tem que dormir, né? Você 
sabe que você tem que descansar. Mas eu já pro-
curei até médicos aqui pra saber por que é que eu 
não consigo. Tem pessoas que largam às seis e meia 
da manhã, tomam um banho, tomam um café, vai 
dormir e tem que acordar às 6 e meia da tarde, por-
que se não o cara continua dormindo, entendeu? No 
meu caso, não. Eu largo do turno, tomo um banho, 
tomo um café, vou pra cama, meio dia eu acordo. 
Onze e meia, meio dia e meia. O pessoal até fala: 
‘pô, o reloginho seu não erra’. E não tem jeito, eu te-
nho que acordar pra fazer a refeição. (Petroleiro X)

No que concerne às consequências sociais do traba-
lho em turnos, Rotenberg (2003) já frisava que o tempo 
não tem o mesmo valor nas diversas horas do dia ou nos 
vários dias da semana, pois estudos sobre o valor subjeti-
vo do tempo apontam os horários noturnos como os mais 
valorizados em relação à vida familiar. Tal afirmativa, que 
se aplica ao conjunto de trabalhadores em turnos, refere-
-se à maior ou à menor possibilidade de conciliação entre 
os horários de trabalho e a convivência com a família. 
Trata-se, portanto, de um aspecto vivido pelos trabalha-
dores em turnos em geral, mas que pode se mostrar mais 
agudo no caso do trabalho em regime de embarque.
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Ressalte-se ainda a noção de que o corpo pode atuar
como um relógio “que não erra”, o que converge com o 
principal conceito da cronobiologia,11 o de que os orga-
nismos apresentam uma organização temporal. A ex-
pressão “você sabe que você tem que descansar” reforça 
que esta consciência não significa “conseguir descansar” 
efetivamente, refletindo, neste sentido, uma dificuldade 
em relação ao sono/descanso não necessariamente par-
tilhada por muitos colegas de trabalho. Assim, de certa 
maneira, o petroleiro nos remete a diferenças individuais 
descritas na literatura como subjacentes à tolerância ao 
trabalho em turnos, muitas das quais envolvendo aspec-
tos do ciclo vigília-sono (MORENO, 2003). Estudos com 
trabalhadores embarcados revelam diferenças na sincro-
nização dos ritmos (GIBBS et al., 2007), que poderiam 
explicar formas diferentes de “lidar” com a inversão de 
horários demandada pela organização do trabalho. Es-
tas diferenças não se restringem unicamente a aspectos 
da cronobiologia, uma vez que cada trabalhador sofre 
um conflito particular relativo ao encontro entre suas 
características individuais e as condições de trabalho 
(VERDIER; BARTHE; QUÉINNEC, 2003).

Por outro lado, em que pese a contribuição da crono-
biologia nas diferenças observadas entre os trabalhado-
res, deve-se considerar a afirmativa de Monk (2005) em 
relação à tolerância ao trabalho em turnos, a qual não 
deve ser vista somente sob o prisma cronobiológico (re-
lacionado aos ritmos circadianos), nem somente relacio-
nada ao sono ou unicamente como uma questão social 
ou doméstica. Trata-se, segundo o autor, de uma intera-
ção complexa desses três fatores, cada qual influencian-
do os outros dois. A nosso ver, ao mencionar em uma 
mesma fala as dificuldades relativas à “virada”, questões 
relativas ao contato com a família, assim como diferen-
ças entre os trabalhadores quanto a aspectos do sono, o 
trabalhador vai ao encontro deste conjunto complexo de 
fatores vinculados a tais diferenças.  

Vale comentar também a diferença de densidade do 
trabalho dentro de um mesmo turno mencionada no 
relato, o que nos faz evocar as flutuações presentes na 
atividade, que se traduzem no compromisso entre as 
exigências da tarefa e as capacidades funcionais do mo-
mento, citadas por Verdier, Barthe e Quéinnec (2003). 
Nesse sentido, é essencial que os operadores tenham 
margens de ajuste na execução de seu trabalho, pois os 
modos operatórios colocados em ação podem diferir de 
acordo com os horários. Isso nos aponta que os traba-
lhadores não são passivos diante das dificuldades fisio-
lógicas ou das flutuações de intensidades no trabalho a 
que são submetidos nos diferentes turnos ou mesmo ao 

longo de uma jornada. Pelo contrário, devem gerir essas 
variações por intermédio de um engajamento que se dá 
por inteiro – corpo biológico, inteligência, afetividade, 
história de vida e sociabilidade –, tal como assinala 
Athayde (1999), com base em Montmollin. Ou então, 
como preferem Schwartz e Durrive (2007), um engaja-
mento do corpo-si. Uma gestão nem sempre simples no 
contexto do offshore devido à rigidez de procedimentos 
já mencionada anteriormente. 

Considerando o conjunto de problemas aos quais 
estão expostos os trabalhadores em turnos, a questão da 
segurança é crítica, mormente quando se considera o 
quadro de privação do sono, fadiga e necessidade de de-
sempenho de tarefas que demandam atenção e alerta em 
momentos inadequados do ponto de vista dos ritmos bio-
lógicos (FOLKARD; TUCKER, 2003; MONK et al., 1996). 
Discutindo indicadores de acidentes ao estudar trabalho 
em turnos noturnos, De Vries-Griever e Meijman (1987, 
apud ALMEIDA, 2003) encontraram resultados que su-
gerem que o principal agente de risco seja a presença de 
trabalhador não adaptado aos turnos. Segundo os autores, 
esse tipo de trabalhador poderia tornar-se agente de risco 
para si próprio e para outras pessoas devido às interfe-
rências da sonolência tanto na capacidade de detecção de 
sinais, quanto na de respondê-los adequadamente. 

Além disso, parte dos trabalhadores poderia apresen-
tar transtornos de humor, seja de origem biológica (dis-
função de ritmos circadianos, perda de sono), seja de ori-
gem social. Isso, por sua vez, poderia ser responsável por 
mudar suas atitudes em relação à operação de máquinas 
perigosas e ao interesse pela segurança de outras pessoas 
de tal maneira que, o que poderia ser classificado como 
irresponsabilidade ou desatenção à segurança, muitas 
vezes revela-se consequência da exaustão ocasionada 
pelas condições de trabalho aliadas aos conflitos que se 
exacerbam em meio à multiplicidade de fatores de risco 
aí presente. Pode-se pensar então no agravamento desse 
quadro devido a outros fatores relacionados à gestão do 
trabalho, tais como os sucessivos embarques sem respei-
to aos períodos de descanso em terra e o compromisso 
com os procedimentos de segurança em conflito perma-
nente com as metas de produção. Esta solicitação extre-
ma pelo trabalho pode ter repercussões nefastas para a 
saúde, impulsionando ao seu limite a capacidade de mo-
bilização do corpo-si. Um movimento inverso àquele de 
adaptação dos sistemas técnicos ao trabalhador, como já 
preconizava a Ergonomia da Atividade (WISNER, 1994), 
e exemplo do grau de tensão que pode se instaurar em 
função dessa correlação de forças entre o uso de si12 por 
si e o uso de si pelos outros. O relato abaixo ilustra bem 

11 As espécies vivas, nelas incluída a espécie humana, apresentam funções que variam regularmente segundo escalas de magnitude que vão de milise-
gundos a um ano ou mais (MOSER et al., 2006).  Algumas dessas variações tendem a ajustar-se a ciclos ambientais, como o dia-noite e as estações do 
ano. Essas oscilações, geradas pelo organismo e influenciadas pelo ambiente, são denominadas “ritmos biológicos”, entre os quais os mais conhecidos 
são os ritmos diários ou circadianos. A Cronobiologia, área do conhecimento que se ocupa das características temporais dos organismos, considera a 
ritmicidade um caráter fundamental da vida, manifestando-se de forma integrada em células, órgãos e sistemas (MENNA-BARRETO, 1999). Os ritmos 
biológicos compõem o “sistema de temporização”, termo utilizado atualmente para fugir da expressão “relógios biológicos”, que sugere a ideia de 
estruturas fisiológicas discretas (MARQUES; MENNA-BARRETO, 1997; MORENO; LOUZADA, 2004; MENNA-BARRETO, 2003).
12 Todo trabalho, porque é lugar de um problema, convoca um uso de si. Isto quer dizer que não há simples execução, mas uso, convocação de um 
indivíduo singular com capacidades bem mais amplas que as enumeradas pela tarefa. Trabalhar coloca em tensão o uso de si requerido pelos outros e o 
uso de si consentido e comprometido por si mesmo (DURRIVE; SCHWARTZ; 2008).
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essa situação, cabendo ressaltar a ênfase no reconheci-
mento das consequências deste tipo de trabalho, como 
enfatiza o operador:

É o que a gente vê, pelo menos é o que eu vejo lá na 
unidade em que eu trabalho e em que eu trabalha-
va. Pessoas com surtos de irritação e com atitudes 
de deixar a segurança pra lá, que é absurdo o cara 
está naquela situação e com o conhecimento que 
ele tem, tomar uma determinada atitude. E ai está 
tomando aquela atitude por quê? Por que ele é as-
sim? Porque vai ter muita gente que vai dizer: ‘Ah... 
é porque ele é assim’. Não é. Porque a condição de 
trabalho dele deixou ele assim. E é incrível como a 
maioria das pessoas, elas subestimam o que o nosso 
tipo de trabalho é capaz de fazer com a gente. Eu 
hoje estou... já tenho a clareza de que eu não con-
sigo ficar muito mais tempo embarcado. Eu estou 
chegando mesmo ao meu limiar de condição de tra-
balho embarcado […] (Petroleiro Y)

A situação é mais grave quando se considera que 
o regime de embarque é diferenciado: 14/21 para fun-
cionários efetivos e 14/14 para os de empresas tercei-
rizadas. Em meados dos anos 1990, Pessanha (1994) já 
indicava a insatisfação dos trabalhadores efetivos com 
o regime em vigor (14/21), predominando amplamente 
a defesa pelo regime de 10/20 dias, o que também foi 
confirmado, posteriormente, por Rodrigues (2001) e, 
mais recentemente, por nós (FIGUEIREDO; ALVAREZ, 
2007). E o que dizer, então, do esquema que rege o 
embarque dos terceirizados, que têm uma semana a 
menos de descanso, conforme indicado acima? É certo 
que estão submetidos a um desgaste maior e, como 
agravante, há circunstâncias em que estes intervalos 
não são respeitados, lançando-se mão de uma espécie 
de “banco de horas” que funciona como instrumento 
de pressão de algumas chefias para que, mesmo alguns 
trabalhadores efetivos, embarquem antes do término 
do seu período de descanso. 

[…] Eu estou numa escala meio maluca, porque a mi-
nha área, é como eu falei pra vocês, eu trabalho sozi-
nho no turno, com o supervisor e nós estamos entran-
do nessa fase aí de férias, né? Porque a maioria gosta 
de tirar férias nesse período de dezembro a março, e aí 
com... cai naquela coisa do ‘quando eu preciso de ti, 
eu te convoco’. Então a gente vai ficar fazendo pratica-
mente quatorze por quatorze [o funcionário é efetivo 
e não terceirizado]. Pelo menos estão respeitando os 
quatorze dias de folga mínimos. (Petroleiro Y)

Esta fala do operador remete a achados anteriores, 
segundo os quais, por diversas vezes, tanto as nor-
mas dos tempos de embarque, como as de folga não 
são respeitadas. Constatam-se ampliação do período 
de embarque, redução do período de folga durante o 
desembarque (seja para a realização de cursos e trei-
namentos, seja em função da convocação para outro 
embarque) ou, ainda, acréscimo de horas trabalhadas 
ao longo da jornada diária. As razões que estariam na 
gênese deste processo são variadas e algumas delas 
já foram apontadas por nós em publicações anterio-
res (FIGUEIREDO; ATHAYDE, 2004, FIGUEIREDO;
ALVAREZ, 2007; MARTINS, 2005; PEREIRA, 2007;

SUAREZ, 2008). A nosso ver, esses aspectos organi-
zacionais são extremamente relevantes para a dis-
cussão sobre confiabilidade em sistemas sociotéc-
nicos complexos. Há, inclusive, casos que beiram o 
aviltamento, extrapolando a definição de horários 
“formais e informais” (VERDIER; BARTHE; QUÉIN-
NEC, 2003), quando empresas convocam trabalhado-
res para embarcar poucos dias depois de chegarem 
em terra – ou até mesmo no dia seguinte àquele do 
desembarque – contribuindo para agravar o risco po-
tencial de acidentes ou de consequências nefastas 
à saúde mental: 

[…] Já me chamaram pra embarcar na época em que 
tinha uma quebra de recorde desses. E como eles não 
queriam arriscar uma parada de produção por falta 
de operador, me convocaram. Eu estava de folga e me 
convocaram dessa forma. Porque eu estava com um 
saldo lá, negativo, e que eu estava sendo convocado, 
que aquilo era uma convocação pra embarcar. E aí eu 
disse: ‘Olha, eu não estou em condições de embarcar. 
Eu não estou em condições psicológicas pra embar-
car’. E não estava mesmo. Eu estava cansado, com 
problemas, minha mãe doente e... enfim... não estava 
com cabeça pra embarcar mesmo. E aí fiquei mais 
irritado ainda por ele ter falado sobre a questão da 
convocação, dele usar esse termo de convocação. E aí 
eu falei: ‘Olha, eu não tenho condições psicológicas 
pra embarcar’. (Petroleiro Y) 

Também há casos de profissionais que, por vezes, 
passam mais de 30 dias embarcados, mesmo não fazen-
do parte da “legião de estrangeiros”, que, usualmente, 
por residirem em outros países, submetem-se a regimes 
especiais de embarque (mais longos). 

Tem cara que eu conheço... Aí vem, aí envolve pro-
blemas de segurança também, eles não têm controle 
sobre isso. Você tem que ser 14 por 14, é lei. Mas o 
cara embarca numa plataforma aqui e fica 14 dias. 
Desembarca e embarca noutra e fica... Fica lá 12 dias 
e aí desembarca. E aí, eu conheço uns caras que eles... 
Eu não sei o que é que pensam da vida, e compra ou-
tra casa e vai e vai e acaba acontecendo um acidente, 
porque ele está de cabeça cheia [...] (Petroleiro Z)

Estes arranjos não são raros e há aqueles que são 
completamente insólitos. É o caso de trabalhadores 
que podem se ver na condição de terem que se manter 
em estado de vigília por períodos bem longos, por 24 
horas, 48 horas e até mesmo 72 horas ou mais! Esse 
é especialmente o caso da empresa Schlumberger, se-
gundo alguns de seus ex-trabalhadores, que, embora 
subcontratada da Petrobras na região, ocupa a condi-
ção de grande corporação multinacional, líder mun-
dial no ramo em que atua.

Causou-nos perplexidade quando tomamos conhe-
cimento, por intermédio dos mesmos ex-trabalhadores, 
que esta empresa ministra cursos em que são ensinadas 
“técnicas de administração do sono”, visando municiar 
seus funcionários da forma que julga mais apropriada 
para o enfrentamento de tais condições de trabalho. 
Em outras palavras, trata-se de como fazer para romper 
com os limites que a necessidade de sono nos impõe, 
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extrapolando as referências concernentes à ampliação 
da jornada de trabalho e à reprodução da força de tra-
balho. Provavelmente, ancorados nos estudos das fa-
ses do sono e visando reduzir os acidentes de trajeto, 
que, possivelmente em função dessas extrapolações 
dos tempos de jornada, alcançaram níveis altíssimos, 
a empresa, desde 1991, realiza estudos e implanta pro-
gramas que relacionam performance à fadiga tentando 
combater a “síndrome do comportamento automático”. 
Assim, no curso acima citado, há indicações de melho-
res tempos de duração de cochilos e a apresentação de 
gráficos, como o exposto a seguir, com demonstrativos 
da baixa de vigília correlacionando-os com os dias sem 
dormir (Gráfico 2). Na empresa citada, um de nossos 
interlocutores chegou a permanecer até 4 noites sem 
retornar à base, portanto, ao longo de 5 dias, seu sono 
se resumiu à realização de cochilos de duração varia-
da e em horários irregulares, ditados pela intensidade
da demanda do processo de trabalho. 

Em tal contexto, as atividades desenvolvidas nas 
situações reais de trabalho exigem que se acionem es-
tratégias, que se “reinvente” o metabolismo, renorma-
tizando as capacidades energéticas para poder fazer 
frente a uma jornada praticamente ininterrupta, com os 
profissionais lidando com equipamentos sofisticados e 
de altíssimo custo:

[…] O que eu lembro que a gente tinha do trabalho, 
quer dizer, pra manter a gente acordado, é que, por 
exemplo, preparar todo esse trabalho, normalmente, 
demorava uma hora. Mas era uma hora de você ter-
minar completamente suado e tenso, exercício físico. 
Então você descia a ferramenta pra umas 5 horas de 
trabalho, 5, 6 horas, tá? Na primeira hora, você ainda 
está suado, está preparando a ferramenta e tudo. De-
pois vêm duas horas pesadas, e depois você já está ti-
rando a ferramenta, já está finalizando os relatórios, 
finalizando tudo. E ai você volta pra fora, pra traba-
lhar... Então são períodos de 6 a 8 horas, que a cada 6 
ou 8 horas, você tem um trabalho bem pesado. Então 
esses te acordam bastante. Se você pega, justo... 3 
horas da manhã e começa a fazer um trabalho pesado 
desses, já de 3 às 5, você vira a noite sem nem perce-
ber. Depois de um tempo, daí você sente, começa a 

perder a fome, a gente sentia que depois do segundo 
dia, terceiro dia, a gente começava a comer menos, 
porque você já não [...] começa a se sentir pior, sei lá, 
estranho [...] (Petroleiro K)

Pelo que constatamos em relação a esta grande cor-
poração, este tipo de trabalhador não é formado apenas 
para atuar no offshore, pois ele também atua em terra 
(onshore). Tal como os “trecheiros” da construção civil 
(que vivem no “trecho”, de um canto a outro), eles devem 
estar preparados para intervir nos mais variados locais, 
em condições extremas. São os “trecheiros do ouro ne-
gro” como se percebe na continuação do relato anterior: 

Petroleiro K: Vamos supor, dessa vez que eu fiquei 5 
dias, depois do terceiro, quarto dia, eu já não sentia 
sono. Não sei, estava estranho. O corpo já não sentia 
sono, você já não estava mais sentindo as coisas.

Pesquisador B: Mas você não sentia tipo um aneste-
siamento, alguma coisa assim no corpo?

Petroleiro K: A coisa é que esse trabalho, essa vez que 
eu fiquei 5 dias não foi 1 trabalho foram 7 trabalhos. 
Era de um lugar para o outro: fazia, desmontava, pre-
parava tudo, ia pra o outro lugar, fazia, desmontava 
[...] Então, uma hora os caras falaram: ‘Não, tá bom, 
termina e volta pra casa’. E aí a gente estava longe, ti-
nha terminado de noite, e a gente falou: ‘Vamos ficar 
num hotel por aqui, amanhã a gente volta’. Aí nisso 
a gente foi comer, tinha ficado os últimos dois dias, 
praticamente, sem comer, fomos comer num lugar 
bom, mas comemos muito. E eu passei a noite toda 
vomitando, no outro dia fiquei com febre, quer dizer, 
todas as defesas tinham ido lá em baixo, mas acho 
que provavelmente a pressão e a tensão eram tantas 
que ainda me mantinham em pé. Quando relaxou, 
aí eu fiquei doente... No dia seguinte inteiro eu fi-
quei em casa com febre, no outro dia já fui trabalhar de 
novo. Mas muitas vezes você ia pra casa e dormia umas 
12 horas, mas eu nunca fui de dormir mais de 8 horas. 
Lá, era comum eu dormir 12 horas, 13 horas... Comum, 
depois de você ficar mais de dois dias sem dormir, você 
vai pra casa [...] 

A situação é descrita pelo petroleiro como “estra-
nha”, pois passava a perder a fome e o sono e “já não 
estava sentindo as coisas”. Esta situação inteiramente 

Gráfico 2  Variação dos ciclos de estado de alerta durante privação do sono ao longo de 4 dias

Fonte: <http://www.ptac.org/has/dl/hasw0104.pdf>
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atípica ocorre porque esta empresa costuma não adotar 
o esquema clássico de revezamento em indústrias de 
processo contínuo com duas equipes que se alternam 
ao longo das 24h, cada uma cumprindo metade des-
ta jornada (12h). Trabalha-se, literalmente, 24 horas 
por dia, a qualquer hora, 7 dias por semana, sob um 
regime mensal que prevê 4 dias de férias e mais 4 de 
descanso.13 É comum acumular-se alguns poucos ou 
vários dias de férias e de descanso, assim os vender, 
dependendo da chefia local, das regras predominan-
tes no país. Como o engenheiro em questão atuava no 
exterior, para garantir suas vindas ao Brasil de tem-
pos em tempos, negociou um regime que era de dois 
meses e meio de trabalho e 3 semanas de descanso.14 
Contudo, em contextos de grande demanda de servi-
ços, pode-se ficar até 3 ou 4 meses trabalhando dire-
to, sem descansar nenhum dia, como chegou a ocor-
rer com a técnica e com o engenheiro escutados.15 

Portanto, cabe enfatizar que o contexto delineado 
até aqui, na exploração e na produção offshore, torna-
-se ainda mais crítico quando adicionamos aos fatores 
de risco mais nítidos tais fatores de cunho organiza-
cional – que influenciam decisões e ações em casos es-
pecíficos, tal como assinalado por Paté-Cornell (1993) 
– ou mesmo de cunho antropotecnológico, como nos 
aponta Wisner (1997).

Frente a esse quadro, que, em certos momentos, traz 
à memória a possibilidade de ocorrência de um inci-
dente ou acidente, por vezes de uma catástrofe, como 
a de Piper Alpha (PATÉ-CORNELL, 1993; WOOLFSON, 
1996), na qual vieram a falecer 167 dos 223 tripulantes, 
entende-se a presença constante de certa dose de “ten-
são nervosa”, tal como observa Dejours (1993) ao fazer 
menção ao discurso dos trabalhadores da indústria pe-
troquímica francesa. Compreende-se também o papel 
crucial que têm os sistemas defensivos aí engendrados, 
sem os quais seria insuportável a permanência em tais 
ambientes, pois estes permitem aos trabalhadores miti-
gar a representação que possuem dos riscos e elaborar 
informalmente regras que ajudarão a amalgamar sua 
coesão enquanto coletivo de trabalho. 

Nesta direção, deve-se assumir, tal como já sublinha-
mos anteriormente (FIGUEIREDO; ATHAYDE, 2004), que 
tais situações requerem uma profunda mobilização não 
apenas cognitiva, mas também psicoafetiva para lidar 
a contento com as adversidades que o trabalho offshore 
evoca. E, diante da indispensável intervenção dos traba-
lhadores visando a contornar as insuficiências da orga-

nização prescrita, rearranjando-as no curso do trabalho 
efetivamente realizado, deparamo-nos com a mobilização 
da iniciativa, da inventividade e da cooperação dos traba-
lhadores (DEJOURS, 1992) e com aquilo que de positivo 
tal mobilização aporta para a confiabilidade dos sistemas 
complexos. Convocam-se à cena do trabalho a “inteligên-
cia astuciosa” (ou do corpo, da prática), bem como apti-
dões da ordem da mètis (DETIENNE; VERNANT, 2008). 
Em boa medida, é em razão desta mobilização que inúme-
ras falhas latentes não se tornam acidentes ativos.

Considerações finais: síntese para conti-
nuação do debate

Os múltiplos aspectos citados nos relatos anteriores 
abrem um questionamento sobre os usos de si desses pe-
troleiros e a consequente convocação do corpo-si de ma-
neiras diferenciadas. Com efeito, a natureza do trabalho 
embarcado aciona permanentemente estratégias para 
lidar com inúmeras adversidades, tais como: a ausência 
de convívio social e familiar durante os embarques; os 
repousos insuficientes; a demanda cognitiva elevada, em 
especial das tarefas complexas; a dessincronia dos siste-
mas de temporização e as repercussões cronobiológicas; 
as relações conflituosas com os superiores etc. Para nós, 
está claro que cada petroleiro poderá criar possibilidades 
singulares de convívio com as vicissitudes que caracte-
rizam o trabalho offshore e que esse conjunto de fatores 
não resultará, inexoravelmente, em acidente, doença 
ou sofrimento patogênico. Entretanto, alguns dos fato-
res aqui implicados, além de outros aspectos apontados 
anteriormente, relacionados à organização do trabalho, 
abrem flanco, a nosso ver, para a potencialização do ris-
co em um ambiente já bastante perigoso.  

Um dado a corroborar nossa análise diz respeito à 
importância que vem sendo dada por alguns especialis-
tas (PATÉ-CORNELL, 1993; WISNER, 1994; PERROW, 
1999; LLORY, 1999) aos chamados “fatores organiza-
cionais” na análise de acidentes ampliados com reper-
cussão internacional, ocorridos nas últimas décadas, 
envolvendo os chamados sistemas sociotécnicos com-
plexos. Constata-se ainda que, na ocorrência de alguns 
destes desastres, fatores ligados ao trabalho em turnos 
e noturno e à operação contínua mostraram-se interve-
nientes em alguma medida. Vale mencionar os aciden-
tes nucleares de Three Mile Island (1979) e Chernobyl 

13 Apenas para se ter uma rápida base de comparação, em um esquema tradicional de trabalho, estes 8 dias corresponderiam aos 4 finais de 
semana do mês. Só que no regime tradicional, em nosso país, por exemplo, além dos finais de semana, não são computados como dias de traba-
lho, os feriados e os 30 dias de férias. 
14 Se a cada mês eles têm direito a 4 dias de férias e a 4 de descanso, em dois meses e meio tem-se direito de usufruir 10 dias de férias e 10 de 
descanso (20 dias), ou seja, em torno de 3 semanas de folga.
15 Note-se que, apesar das flagrantes burlas à legislação trabalhista, de acordo com alguns trabalhadores, diversos funcionários optam por não 
acionar a empresa para não ficarem “queimados no meio”, visto haver inúmeros casos de terceirizados que circulam pelas empresas de seu 
respectivo ramo de atuação no setor petrolífero. Cabe observar ainda que tais esquemas são adotados com maior intensidade em países em que 
a legislação/fiscalização vigente não coíbe ou mostra-se ineficaz para coibir a contento tais situações.
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(1986), o desastre de Bhopal (1984), a explosão da pla-
taforma Piper Alpha (1988) e o derramamento de óleo 
do petroleiro Exxon Valdez (1989). 

Um dado pontual, mas que nos ajuda a vislumbrar 
a premência de se agir sobre as questões vinculadas à 
organização do trabalho e suas implicações para a saú-
de e segurança, diz respeito à empresa (Schlumberger) 
que se vale das já citadas “técnicas de administração 
do sono”. Constatamos que tal expediente não a impe-
diu de ser agraciada com certificações do tipo OHSAS 
18001 (Sistema de Gestão – assim como a ISO 9000 e a 
ISO 14000 – porém com o foco voltado para a saúde e 
segurança no trabalho) e de receber prêmios ligados à 
sua atuação na área de responsabilidade social (ANU-
ÁRIO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO, 2006; SCHULUM-
BERGER:..., 2004). Este dado nos parece assaz interes-
sante, pois nos permite constatar como também, no 
caso da indústria do petróleo, os sistemas de certifica-
ção em gestão do trabalho e em saúde e segurança estão 
defasados daquilo que efetivamente se verifica no curso 
da atividade e no âmbito das condições concretas de 
segurança e saúde do trabalhador. O paradoxo não deve 
ser visto com surpresa quando se enfocam os mundos 
do trabalho globalizado e, mais particularmente, o setor 
petrolífero, pois mesmo no contexto desta indústria no 
Mar do Norte, que verificou avanços na esfera da saúde 
e segurança após a catástrofe de Piper Alpha, os desa-
fios não são de pequeno alcance, como atestam Woolf-
son e Beck (2000). 

Da mesma forma, apesar de a Petrobras informar 
que seu programa de SMS (Segurança, Meio Ambien-
te e Saúde) é o mais caro do mundo, tendo consumi-
do R$ 10 bilhões (MIGUEZ, 2010) de 2000 para cá, os 
indicadores de acidentes graves e fatais ainda se mos-
tram preocupantes, sobretudo em se tratando dos tra-
balhadores terceirizados. Se olharmos à lupa todo o 
Sistema Petrobras, o saldo não é nada abonador: 282 
mortes de 1995 a 2009, sendo 227 de trabalhadores ter-
ceirizados, conforme o último levantamento divulgado 
pela FUP (FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS, 
2010). O caso recente envolvendo petroleiros da em-
presa Brasdril, ou a serviço desta, é emblemático. Em 
outubro de 2009, na plataforma SS-55, um deles (fun-
cionário da Baker Hughes que prestava serviço para a 
Brasdril) sofreu amputação do braço após se acidentar 
na operação de um dispositivo denominado “secador 
de cascalho” (SINDICATO DOS PETROLEIROS DO 
NORTE FLUMINENSE, 2009). Cerca de seis meses de-
pois, em abril de 2010, a operação do mesmo tipo de 
dispositivo na plataforma SS-52 também resultou em 
acidente grave, só que, desta feita, o petroleiro sofreu 
amputação da perna (SINDICATO DOS PETROLEI-
ROS DO NORTE FLUMINENSE, 2010a). Em seguida, 
no mês de maio de 2010, apesar de se tratar de trei-
namento, em uma manobra de abandono da sonda de 
perfuração Ocean Ambassador, que terminou em queda
da baleeira no mar, dois trabalhadores perderam a vida 

e outros dois se feriram e foram hospitalizados. No caso 
deste último evento, a Brasdril operava o navio sonda a 
serviço da empresa OGX (SINDICATO DOS PETROLEI-
ROS DO NORTE FLUMINENSE, 2010b).

Acerca das possibilidades de intervenção no regi-
me de turnos, vale citar o caso de uma das plataformas 
estudadas por Rodrigues (2001). Nele, as equipes da 
ponte de comando e da operação de DP (posicionamen-
to dinâmico) trabalhavam em turnos fixos de 12 horas, 
com dois operadores por turno, assumindo sempre um 
deles com previsão de descanso a cada 6 horas devido 
às elevadas solicitações cognitivas das tarefas associa-
das aos níveis de alerta exigidos nesta atividade, ao que 
acrescentamos as solicitações de ordem psíquica. Eram 
8 estrangeiros os técnicos de DP, 4 a bordo e 4 de folga, 
em regime de 28 dias de trabalho e 28 dias de folga. 
Como os turnos são defasados de 6 horas, a cada inter-
valo de 6 horas entra em serviço alguém descansado e 
que passa a fazer dupla com um companheiro que está 
de serviço há 6 horas. Os turnos são de 0h às 12h, de 6h 
às 18h, de 12h às 24h e de 18h às 6h.

Esse nos parece um bom exemplo de uma mudan-
ça na organização do trabalho que busca mitigar os 
“contraintes” da elevada carga de trabalho presente 
em tais situações e que aponta para a necessidade de 
uma maior participação dos trabalhadores neste tipo 
de decisão. Devemos relembrar também que o regime 
preferido pelos petroleiros apontava para limitar-se o 
período de embarque a 10 dias, visto que predominava 
a avaliação de que, após o 10º dia de embarque, com 
o desgaste, a tendência era de que se deteriorassem 
as relações interpessoais a bordo (PESSANHA, 1994; 
RODRIGUES, 2001). Resta saber até que ponto houve 
algum avanço em relação a temáticas desta natureza 
na Bacia de Campos – como o trabalho em turnos e o 
confinamento –, visto que, em sua pesquisa, Rodri-
gues (2001, p. 138) chamava a atenção, com o conhe-
cimento de quem atuava no interior da organização e 
cujo estudo tinha ênfase no trabalho em turnos, para 
o fato de que ambas eram questões “tratadas empiri-
camente, como se fazia nos primórdios da atividade 
offshore, sem nenhum uso de subsídios científicos”.  

Por fim, é oportuno salientar, por um lado, que a 
aprovação do Anexo II (Plataformas e Instalações de 
Apoio) da Norma Regulamentadora nº 30, em maio de 
2010, se apresenta como um instrumento importante 
na luta dos petroleiros pela melhoria das condições 
de trabalho no offshore brasileiro. E, de outro lado, 
que o acidente ocorrido cerca de um mês antes com 
a plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, 
em águas ultraprofundas – no qual onze trabalhadores 
perderam a vida, a unidade naufragou em chamas e 
os danos ambientais só são comparáveis às piores ca-
tástrofes do setor –, dá fortes indícios de que essa luta 
ainda está longe de acabar, considerando o horizonte 
que se descortina em nosso país com a exploração do 
petróleo da camada pré-sal.
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Resumo

O objetivo deste artigo é mostrar o modo como as práticas organizacionais e 
a cultura dos locais de trabalho podem levar a experiências de humilhação e 
a situações constrangedoras no trabalho. A discussão baseia-se em entrevis-
tas realizadas no decorrer de 2007, com 20 trabalhadores de três fábricas de 
calçados localizadas no Ceará. A análise de conteúdo das entrevistas indica 
que, apesar da humilhação e do constrangimento serem formas de violência 
conduzidas por indivíduos investidos de poder e autoridade na empresa, essas 
práticas transcendem as relações interpessoais e estão relacionadas às políti-
cas de gestão organizacional centradas no estabelecimento de metas de produ-
ção a serem cumpridas pelos trabalhadores. As políticas determinam quanto e 
como produzir e, ao mesmo tempo, as relações interpessoais que se estabele-
cem dentro das fábricas. 

Palavras-chave: trabalhadores da indústria de calçados; saúde do trabalhador; 
saúde mental e trabalho; práticas organizacionais; assédio moral.

Abstract

The purpose of this paper is to show how organizational practices and workplace 
culture can lead to humiliating experiences and situations of harassment at 
work. The discussion is based on interviews conducted in 2007 involving 20 
workers from three shoe industries located in Ceará (Brasil). The content analysis 
indicate that, although humiliation and harassment occur as individual acts 
of violence perpetrated by persons invested with power and authority in these 
industries, both transcend the limits of interpersonal relationships and are 
related to organizational management policies aiming at productivity goals. 
These policies determine how and how much should be produced at the same 
time that shape the interpersonal relations within factories.

Keywords: shoe industry workers; workers’ health; workers’ mental health; 
organizational practices; workplace bullying.
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Introdução

Experiências de humilhação e constrangimento no 
trabalho têm sido relatadas com maior frequência nas 
últimas décadas (BARRETO, 2003). A violência moral 
ou assédio moral no trabalho, como essas experiências 
podem se traduzir, é um fenômeno que vem se tornando 
cada vez mais visível tanto no campo da saúde, quanto 
na esfera jurídica. Essa forma de violência não se revela 
claramente no corpo do trabalhador, mas implica signi-
ficativo sofrimento psíquico e, assim, o fragiliza. Des-
se modo, pode contribuir para o surgimento de doen-
ças, para a ocorrência de acidentes ou mesmo para o 
agravamento de afecções já existentes (BARRETO, 
2003). A base dessa forma de violência são as situações 
de humilhação e de constrangimento no trabalho, como 
proposto por Hirigoyen (2002).

A explicação para o aumento dessas ocorrências 
se encontra nas implicações da própria modernidade 
contemporânea. Os princípios de liberdade, igualdade, 
autonomia e privacidade remetem a relações sociais 
inspiradas na justiça, na equidade e na não violência. 
Desta forma, as humilhações, enquanto relações marca-
das pela violência psíquica e moral, passam a ser uma 
violação desse direito maior do cidadão, constituindo-
-se em uma agressão à dignidade humana. O crescente 
reconhecimento do fenômeno decorre da importância 
dada à individualidade e à subjetividade nos dias de 
hoje que, sem dúvida, reforçam a indignação contra 
qualquer ato que atente contra a moral e a ética. As ex-
periências de humilhação que embasam o assédio moral 
estão relacionadas à estrutura das empresas, à organiza-
ção e ao gerenciamento do trabalho. As mudanças trazi-
das pela introdução das novas tecnologias da informa-
ção e automação, bem como as novas possibilidades de 
comunicação que intensificaram os processos de com-
petição mundiais, parecem proporcionar uma maior 
ocorrência de situações de constrangimento. Sennett 
(2006), ao discutir a “cultura do novo capitalismo”, afir-
ma que a reestruturação produtiva e as novas estruturas 
gerenciais acarretam deficiências sociais, relacionadas 
à falta de responsabilidade e respeito da gerência com 
os trabalhadores, à falta de confiança generalizada nos 
ambientes de trabalho e à falta de um conhecimento 
organizacional decorrente da “volatibilidade” das rela-
ções sociais. Segundo o autor, essa cultura “corrói” o 
caráter. Dessa forma, pode-se inferir que essas relações 
sociais deterioradas e precarizadas podem levar à ocor-
rência de humilhações com uma frequência maior nas 
organizações pós-modernas. Assim, paradoxalmente, 
as mesmas mudanças sociais que levam à indignação 
com a violência física e moral propiciam o aparecimen-
to ou, pelo menos, a visibilidade desses atos.

Na medida em que as organizações refletem as mu-
danças sociais e acrescentam características culturais 
próprias, é de se esperar que, dependendo da organiza-
ção, o indivíduo esteja mais ou menos exposto a situa-
ções de constrangimento. As características culturais 
de uma organização são o resultado de uma série de 

aspectos ligados ao seu gerenciamento, seu local de 
origem e seu local de funcionamento que, por sua vez, 
refletem ou são refletidos nos relacionamentos internos 
(SPECTOR et al., 2004). Do mesmo modo, diferentes 
grupos ocupacionais compartilham características co-
muns ou culturas organizacionais que podem apresen-
tar fatores precursores de assédio moral em maior ou 
menor grau (FIGUEIROA et al., 2001). Casos como es-
ses podem ser verificados, por exemplo, entre trabalha-
dores bancários e teleatendentes. No primeiro caso, a 
reestruturação bancária, ocorrida a partir da década de 
1990, redimensionou as atividades do bancário e ado-
tou práticas que possibilitaram o acúmulo de tarefas 
– com isso, permitindo a mobilidade funcional, quando 
necessária –, e políticas de cumprimento de metas pro-
dutivas, além do clima de competitividade entre pares. 
Essas mudanças estão na base do aumento dos casos 
de Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteo-
musculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) na 
categoria, bem como das situações de humilhação e de 
assédio moral (GRAVINA, 2005; GRISSI; BESSI, 2004; 
ACÁRIO, 2006). Quanto aos teleatendentes, trata-se de 
uma categoria que já emergiu do processo de reestrutu-
ração do mundo do trabalho, portanto, já nasceu sub-
metida a um tipo de organização que prioriza a rigidez 
do tempo de atendimento, os curtos intervalos de tem-
po de afastamento do posto de trabalho, as determina-
ções de metas de produção e a competição entre os pró-
prios trabalhadores, elementos que têm sido apontados 
como sendo responsáveis pelos casos de adoecimento 
por LER/DORT e a ocorrência frequente de episódios de 
constrangimentos e de assédio moral (GLINA; ROCHA, 
2003; SANTOS, 2006). 

As pesquisas têm revelado vários fatores capazes de 
fazer emergir o assédio no trabalho. Vartia (1996) en-
controu como possíveis causas o autoritarismo na re-
solução de diferenças de opinião no trabalho, a pouca 
capacidade para influenciar em assuntos de interesse 
próprio, o reduzido fluxo de informações, a falta de 
conversação e negociação sobre tarefas e metas e as ati-
tudes diante das mudanças.

Leymann (1996) aponta como causas prováveis do 
assédio moral no trabalho a organização do trabalho, 
envolvendo organização da produção e/ou métodos de 
trabalho improvisados; impotência ou negligência do 
pessoal responsável e ambiguidade nas atribuições; de-
ficiente gestão de conflito, em que a direção ou o res-
ponsável hierárquico toma parte ativa na dinâmica gru-
pal do assédio ao invés de buscar clarificar o problema. 
Além disso, o autor afirma que no mundo do trabalho, 
diferentemente da vida cotidiana, ocorre uma interde-
pendência intrínseca que exige cooperação efetiva. Os 
conflitos podem surgir a qualquer momento, mas cabe 
aos supervisores gerenciar este tipo de situação e bus-
car soluções. Ao ignorar esta obrigação, o supervisor 
propicia o desenvolvimento de conflitos, os quais são 
encaminhados para um processo de psicoterror. 

Liefooghe e Davey (2001), por outro lado, argumen-
tam que os novos princípios de excelência e qualidade, 
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aliados ao aumento da globalização e da competitivi-
dade dos mercados, vêm implicando uma crescente 
pressão sobre gerentes e supervisores. Para os autores, 
o gerente acaba desempenhando o papel de bode ex-
piatório no assédio moral, assumindo responsabilidade 
pelas práticas organizacionais que predominantemente 
estão fora de seu controle. Desta forma, compreende-
-se a organização não somente como a causa do assédio 
moral interpessoal, mas também como propiciadora do 
assédio organizacional propriamente dito e das situa-
ções de humilhação e constrangimento presentes nas 
situações de trabalho. 

Hirigoyen (2002) atribui à nova organização do tra-
balho, bem como ao cinismo e à perversidade dos atuais
sistemas de produção, os contextos favoráveis para o 
surgimento do assédio moral no trabalho. Relata aspec-
tos que levam ao aparecimento do assédio: os ambientes 
de trabalho que submetem os trabalhadores ao estresse; 
a má comunicação interna; a falta de reconhecimento da 
identidade profissional; e a padronização de métodos 
que orienta para o controle e o ajustamento das pessoas 
aos sistemas. Argumenta, também, que algumas organi-
zações funcionam de maneira cínica e utilizam a mani-
pulação e a mentira para obter melhores rendimentos. As 
empresas perversas seriam, então, aquelas que acirram 
as rivalidades e permitem a utilização de procedimen-
tos desleais. Nesse sentido, analisa o papel facilitador da 
sociedade narcisista em que vivemos hoje em dia, cujo 
culto do ego preconiza valores como dinheiro e sucesso, 
criando a necessidade de fingimento e dissimulação para 
sobreviver nesta “sociedade do desempenho”. Sendo as-
sim, embora sejam os indivíduos os autores dos atos ne-
gativos de humilhação e constrangimento no trabalho, a 
violência está ligada a um sistema perverso e ao caráter 
adoecedor da organização.

Barreto (2003, p. 188) afirma que o:

ato de humilhar envolve relações autoritárias que 
transversam a sociedade e se dá em variados contextos. 
Necessita de um agressor para se concretizar, de uma 
pessoa que deprecie o outro sentindo até certo prazer 
em rebaixar.

Para essa autora, a humilhação:

é o sentimento de ser ofendido, menosprezado, re-
baixado, inferiorizado, submetido, vexado e ultraja-
do pelo outro. É sentir-se um ninguém, sem valor, 
inútil; magoado, revoltado, perturbado, mortificado, 
indignado, com raiva. (p. 188)

Trata-se de uma violência sutil, porque normalmen-
te é dissimulada e não declarada abertamente, mas pro-
voca sérios danos à identidade da pessoa assediada.

A abordagem de Einarsen e colaboradores, no en-
tendimento do assédio moral, descreve “atos nega-
tivos” que ocorrem no trabalho, relatados pelos tra-
balhadores, como uma medida de sua ocorrência
(EINARSEN, 2005; EINARSEN; HOEL; NOTELAERS,
2009; EINARSEN; MIKKELSEN, 2001; EINARSEN;
ZAPF, 2001; EINARSEN; SKOGSTAD, 1996; EINARSEN;
BJORN; MATTHIESEN, 1994). Os atos normalmente
considerados negativos podem envolver falta de cor-

tesia, violência física, xingamentos etc. e também 
atitudes e ações relacionadas ao trabalho, tais como: 
pressão por produção, exigência de cumprimento de 
metas de produtividade quase inatingíveis e, até mes-
mo, “pressão para [o trabalhador] não reivindicar seus 
direitos”, como mostram Maciel et al. (2007) e Maciel 
e Gonçalves (2008). 

Esta consideração nos leva a buscar uma compreen-
são do assédio moral no trabalho como embasado nas 
situações de humilhação e constrangimento que ocor-
rem nos locais de trabalho – fenômenos que não podem 
ser explicados somente a partir da ação individual de 
pessoas investidas de algum nível de poder dentro de 
uma empresa ou instituição. Sendo assim, os atos nega-
tivos praticados contra os trabalhadores em seus locais 
de trabalho são de responsabilidade da organização, 
a qual estabelece políticas específicas para conduzir a 
produção, políticas estas que devem ser aplicadas por 
aqueles que assumem o lugar de mando e que atingem 
diretamente os trabalhadores. Como defendem Freitas, 
Heloane e Barreto (2008, p. 13), o assédio moral resulta 
de uma “relação perversa” que “nutre-se da institucio-
nalização e do encorajamento de um modelo de gestão 
fundado em maus-tratos, em práticas sádicas”. 

O intuito deste trabalho foi mostrar, com base nas 
vivências relatadas por trabalhadores de fábricas de cal-
çados no estado do Ceará, a maneira como, nos locais 
de trabalho, as experiências de humilhação e constran-
gimento se articulam com as práticas organizacionais 
centradas na imposição de metas de produção a serem 
cumpridas pelos trabalhadores.

A indústria calçadista em busca de novos territórios

Até os anos 1990, o pólo calçadista do Ceará era 
composto por diversas microempresas e estava bas-
tante pulverizado. A região do Cariri, situada no sul 
do estado, registra importante tradição de fabricação 
semiartesanal de calçados, associada historicamente à 
atividade pecuária, sendo a área de maior concentração 
de micro e pequenas empresas calçadistas. Em propor-
ções menores, esta tradição se configura também em 
outras regiões do estado.

O movimento de relocalização das empresas das re-
giões Sul e Sudeste para o Nordeste a partir do início 
da década de 1990, ao lado das inovações tecnológicas 
e de gestão organizacional, configura-se como estratégia 
empresarial para manter a competitividade no mercado 
mundializado (LARA, 2007; MACHADO NETO, 2006). 
Pressionadas pelo fim do apoio fiscal em sua região de ori-
gem e pelo aumento dos salários locais – reflexo do avan-
ço da organização sindical –, as corporações usufruem 
da mobilidade que o capital conquistou no contexto da 
globalização e buscam novos territórios. O Nordeste surge 
como uma região de grandes vantagens competitivas: solo 
barato, facilidades na organização da infraestrutura logís-
tica, incentivos fiscais, maior proximidade dos países que 
importam seus produtos e mão de obra abundante, barata 
e sem tradição de organização coletiva (RIBEIRO, 2000). 
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Nesse contexto está o Ceará, que ocupa, atual-
mente, a terceira posição no ranking dos polos cal-
çadistas brasileiros, antecedido pelo Rio Grande do 
Sul e por São Paulo. As fábricas que se deslocam 
para o estado instalam plantas produtivas que, em 
geral, concentram atividades que requerem mão de   
obra intensiva — que pode ser pouco qualificada e 
mais barata que em seus territórios de origem, onde 
permanecem as atividades de concepção, design e 
desenvolvimento de produtos e mesmo de gerencia-
mento do grupo empresarial. 

Há, portanto, sinais de que os novos pólos de pro-
dução de calçados no Ceará são bastante diferentes dos 
já consolidados no Sul e no Sudeste do país. Se nestes 
pode-se observar um processo progressivo de perda de 
direitos e desestabilização no emprego, no Ceará assis-
te-se a um processo de industrialização tardia, no qual 
o trabalho fabril já se inaugura precarizado. São várias 
as dimensões atingidas pela precarização. Dentre elas 
destacamos a remuneração, as condições e as relações 
de trabalho. Em termos salariais, enquanto na indústria 
de calçados no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, 
por exemplo, paga-se entre dois e dois salários míni-
mos e meio, no Nordeste paga-se, em média, um sa-
lário mínimo para cada trabalhador (FRANCISCHINI; 
AZEVEDO, 2003). No que diz respeito às condições de 
trabalho, é crescente o número de acidentes e de casos 
de doenças relacionadas ao trabalho em razão da falta 
de manutenção das máquinas, das posturas inadequa-
das durante a jornada, da presença de substâncias tóxi-
cas etc. (RIGOTTO, 2007)

Na dimensão das relações de trabalho, são vários 
os aspectos implicados. Aqui convém destacar a rela-
ção entre as empresas e os sindicatos, as empresas e 
as facções ou ateliês4 e, por fim, as relações no inte-
rior das próprias fábricas envolvendo trabalhadores, 
supervisores e gerência, espaço no qual ocorrem os 
casos de humilhação e de constrangimentos, tema 
abordado neste artigo. 

Lourenço e Bertani (2009), Navarro (2003) e Hennington
e Monteiro (2006) chamam a atenção para a precarieda-
de das condições de trabalho e saúde existentes nas fac-
ções e ateliês ligados às fábricas calçadistas de Franca, 
em São Paulo, e do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. 
Os autores apontam, entretanto, que há dificuldades de 
acesso a esses trabalhadores, uma vez que, geralmente, 
trabalham na informalidade. Em razão disso, torna-se 
difícil também conhecer, de forma mais aprofundada, o 
nível de precariedade de tais condições laborais. Situa-
ção semelhante ocorre no Ceará no que diz respeito ao 
trabalho nos ateliês. No entanto, neste artigo, optamos 
por não abordar esse grupo de trabalhadores.

4 Trata-se de pequenas empresas contratadas pela fábrica para realizar determinadas etapas da confecção do produto fora de sua linha de pro-
dução, especialmente aquelas que exigem trabalho manual.
5 Pesquisa coordenada por Raquel Maria Rigotto, realizada com financiamento do CNPq e concluída em novembro de 2007, conforme relatório 
elaborado com a participação de Regina Heloisa Maciel, Izabel Cristina Ferreira Borsoi, Marinila Calderaro Munguba e outros colaboradores.

Método

O problema apresentado neste artigo é parte dos re-
sultados da pesquisa “Violência e Trabalho: acidentes 
de trabalho e humilhação na indústria calçadista do 
Ceará”,5 que se propôs a analisar formas de violência 
caracterizadas como acidentes de trabalho e humilha-
ção em três unidades fabris de grande porte — denomi-
nadas aqui de A, B e C — de dois grupos empresariais 
calçadistas, oriundos da região Sul do país e instalados 
no Ceará a partir de 1995. 

Para responder aos objetivos da pesquisa, foram 
realizadas: entrevistas com ocupantes de cargo de 
gerência ou de comando; observação direta da pro-
dução em duas unidades fabris; descrição e análise 
do perfil dos acidentes de trabalho das três fábricas, 
oficialmente registrados no período de 2000 a 2005 e 
cujos dados foram acessados através da Previdência 
Social; caracterização de diversos aspectos dos aci-
dentes registrados em 2006, tomando como referên-
cia a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); 
entrevistas estruturadas envolvendo, ao todo, 134 
trabalhadores, vítimas de acidentes nessas fábricas; 
e, por fim, entrevistas semiestruturadas com traba-
lhadores e trabalhadoras que tiveram experiências de 
humilhação no trabalho.

A discussão desenvolvida aqui se baseia em en-
trevistas realizadas, durante o ano de 2007, com 20 
trabalhadores, sendo 16 da fábrica C, 3 da fábrica 
A e 1 da fábrica B, dentre os quais 11 homens e 9 
mulheres. As idades dos entrevistados variaram en-
tre 22 e 39 anos, sendo a maioria casada e tendo de 
um a quatro filhos. Os entrevistados trabalhavam na 
indústria calçadista há pelo menos um ano, sendo 
alguns já demitidos. Esses entrevistados foram es-
colhidos em função de terem sofrido algum tipo de 
acidente nas fábricas estudadas ou de terem relatado, 
nas 134 entrevistas iniciais, vivências consideradas 
pelos pesquisadores como de humilhação e violência 
no trabalho. Um terceiro critério foi a acessibilidade 
dos pesquisadores a esses trabalhadores. Todos foram 
procurados no próprio domicílio, em data e horário 
previamente agendados. 

Visando preservar a identidade de todos os entre-
vistados, seus nomes foram alterados. Entretanto, a 
identificação das funções ou dos cargos foi mantida no 
intuito de permitir a consideração do lugar de fala dos 
sujeitos. Cabe informar que os entrevistados tiveram 
acesso ao termo de consentimento livre e esclarecido e 
que o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Universidade Federal do Ceará. 
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Resultados e discussão

Os entrevistados relataram exercer ou terem exerci-
do nas empresas as seguintes funções: ajudante de pro-
dução (6), abastecedor (2), costureira (2), operador de 
matriz (1), riscador (1), auxiliar de produção (2), agen-
te administrativo (1) e chefe de setor (1). Quatro en-
trevistados não declararam suas funções. É importante 
salientar que a função de auxiliar de produção nas em-
presas estudadas corresponde a cargo de comando. 

O entrevistado era convidado a falar livremente so-
bre a empresa, seu trabalho, sua relação com colegas 
e supervisores e suas perspectivas de futuro. Na aná-
lise das entrevistas, procuramos separar os conteúdos 
que diziam respeito às condições e à organização do 
trabalho nas fábricas daqueles que se referiam às ex-
periências dos próprios trabalhadores em relação aos 
acidentes, às doenças ocupacionais e às situações de 
humilhação, considerando também os sentimentos re-
lacionados ao trabalho fabril e à empresa.

No que diz respeito às empresas estudadas, a fábrica 
“A” contava, por ocasião da pesquisa –, na primeira me-
tade de 2006 –, com 2.400 trabalhadores e produzia, em 
média, 15.000 pares de tênis e calçados de couro por 
dia. As fábricas “B” e “C” pertencem a um mesmo grupo 
e atuam de forma integrada e complementar. A fábrica 
“B” é a maior do grupo, responde por 80% da produção 
total e ocupava, naquele momento, 16.365 trabalhado-
res num município com cerca de 80.000 habitantes. A 
fábrica “C” tinha 2.056 empregados e produzia, diaria-
mente, 28.000 pares de calçados de PVC6 e EVA.7 

Trabalhadores entre células e esteiras: as metas de 
produção, a cascata de pressões e a violência moral

Como a grande maioria dos trabalhadores das fábri-
cas estudadas, os entrevistados não tinham experiência 
fabril anterior, uma vez que vivem em região de indus-
trialização recente. Além disso, geralmente referem 
esse trabalho como o primeiro emprego ou, pelo menos, 
o primeiro emprego com “carteira assinada”. Alguns já 
trabalharam na construção civil, no comércio ou fazen-
do serviços domésticos como faxina, lavagem de roupas 
etc., o que é bastante comum entre as mulheres. Diante 
disso, é imenso o contraste entre as experiências ante-
riores e a do trabalho em uma fábrica de grande porte 
que utiliza linha de montagem e máquinas de elevada 
produção. Isso transparece nas falas dos trabalhadores, 
que muitas vezes expressam medo e angústia diante da 
nova situação de trabalho:

A dúvida era cruel. Você entrava assim, via aquele 
monte de máquina... Caramba! Nunca ter trabalha-
do em coisa parecida, né? (Liduíno, Empresa C, 
comando)

[Mas eles dão algum treinamento antes?] Não, eu 
cheguei já, porque lá é assim, foi logo... eu ouvi falar, 
eu fiquei com medo, aí eu fiquei tremendo nas bases. 
Aí o auxiliar disse: “ tu tá com medo?”. Eu disse: “tô”. 
Aí, ele foi buscar água pra mim, aí ficou um tempão 
comigo. É tanto que nesse dia eu pelei isso aqui tudi-
nho, com medo, né? Mas, pronto, só foi essa vez que 
eu fui pra lá. (Antonia, Empresa A, comando) 

A organização do trabalho nessas fábricas é marca-
damente taylorista-fordista. Assim, a produção de um 
modelo de calçado pode ser fragmentada em até 150-
200 operações de conteúdo simples e pobre, sendo cada 
uma delas executada repetidamente por um mesmo tra-
balhador, ao longo de toda a jornada. A esteira possibi-
lita um ganho de velocidade pela movimentação me-
cânica dos produtos numa linha de produção, além de 
facilitar o controle do ritmo de trabalho pela empresa:

Na esteira, agora nós estamos fazendo mil e quatro-
centos pares por dia. Por dia! Mil e quatrocentos pa-
res, e a esteira vai aumentar mais, vai aumentar pra 
mil e quinhentos. Eles sempre, pra pessoa aumentar 
de ritmo, eles aumentam devagar. Aí a pessoa vai 
de acordo com o ritmo, sabe? Aí, quando já está em 
cima daquela meta, a pessoa nem percebe que au-
mentou. Aí, a pessoa já está trabalhando normal. É 
assim... (Zizu, Empresa A)

Mais recentemente, as empresas vêm introduzin-
do em algumas etapas da produção – como no caso da 
costura – a organização em células ou em grupos, nos 
moldes toyotistas. Esse sistema permite maior flexibili-
dade para a produção em pequenos lotes, respondendo, 
assim, mais rapidamente às demandas da moda e do es-
tilo definido pelo mercado e implicando menores cus-
tos de produção para a empresa. Além disso, ao criar 
independência em relação às operações da linha de 
produção, essa forma de organização da produção pos-
sibilita evitar interrupções e perda de tempo em caso de 
problemas envolvendo máquinas ou trabalhadores.

Galvão (2001) afirma que a indústria calçadista do 
Ceará já nasceu moderna. Além das facilidades colo-
cadas pela inexistência de sindicatos fortes na região 
e dos incentivos fiscais, as fábricas, aproveitando as 
facilidades da abertura comercial, instalaram tecnolo-
gias mais avançadas do que as utilizadas nas fábricas 
irmãs do sul do país. Isto vale também e, principalmen-
te, à aplicação de novas formas de gestão de trabalho 
(INVERNIZZI, 2000). Em que pese essa modernidade 
caracterizada por Galvão e, em alguma medida, por In-
vernizzi, o que podemos observar nas fábricas no Ce-
ará é um misto de práticas tipicamente características 
da reestruturação produtiva, bem como de fortes ele-
mentos do modelo taylorista-fordista (BORSOI, 2005; 
RIGOTTO, 2008). Assim, as fábricas adotam, de um 
lado, um modelo de gestão da produção baseada em 
princípios toyotistas para determinar sua produtivida-
de em consonância com as demandas e as preferências 

6 Policloreto de vinila.
7 Copolímero de etileno e acetato de vinila.
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de seus clientes, estabelecer metas a serem cumpridas 
pelos trabalhadores e estimular a competição entre os 
grupos que integram as linhas de produção. De outro, 
mantêm práticas mais próximas do taylorismo-fordis-
mo quando se trata das relações e do processo de tra-
balho propriamente ditos. O fato de o ramo produtivo 
calçadista exigir mão de obra intensiva facilita a rígida 
separação entre planejamento e execução e a fragmen-
tação e a simplificação das tarefas realizadas, não sendo 
necessário grande investimento na formação dos traba-
lhadores contratados.

Idealmente, as células constituiriam um meio dos 
trabalhadores manterem algum nível de controle e de 
autonomia sobre o processo de trabalho e sobre o em-
prego do tempo durante a jornada. Um dos requisitos 
básicos, nesse caso, é a maior qualificação das pessoas, 
de forma a poderem realizar várias operações necessá-
rias à produção, ou seja, a polivalência. A expectativa 
do empregador é de que a valorização da atividade, 
dada pela qualificação, somada ao trabalho em equipe, 
torne o vínculo do trabalhador com a empresa muito 
mais forte (MELLO e SILVA, 2003). Entretanto, as im-
plicações disso, para os trabalhadores, se expressam na 
intensificação da exploração da força de trabalho, uma 
vez que o trabalhador acaba tendo de cumprir metas de 
produção mais estritas relacionadas a diferentes ativi-
dades na cadeia produtiva (TUMOLO, 2001). 

Considerando o aspecto prático dessas inovações 
tecnológicas nas fábricas aqui mencionadas, parece 
não haver diferença significativa entre trabalhar em 
células de produção ou na esteira rolante, uma vez 
que a fragmentação das atividades permanece visivel-
mente marcada, o controle da produtividade continua 
sendo exercido de forma intensa e o ritmo de trabalho 
se mantém fortemente intensificado, como informam 
alguns entrevistados: 

Agora inventaram de trabalhar em grupo, não é estei-
ra não. Mas você faz o serviço de três pessoas. Uma 
só tem que fazer! É tudo aperreado lá. A negada tra-
balha aperreada. Quero é que você veja! [...] Eu faço 
os meus três serviços; se atrasar no teu, eu vou ter 
que ajudar, se eu tiver adiantada no meu, né? Lá eu 
acho mais puxado e a produção é mais, porque na es-
teira tinha aquele tanto certo, né? O pessoal trabalha 
muito puxado! (Francisca, Empresa A)

Tem controle?! Mulher, a gente tem que ser bem rá-
pido, né? Tá sempre lá bem rápido pra acompanhar 
mesmo a esteira. Se a gente não conseguir, eles cha-
mam a atenção da gente pra ser mais rápido. Quan-
do eu entrei, eu vi que a pessoa tinha que trabalhar 
mesmo, duro mesmo ali; que tinha a meta pra gente 
acompanhar [...] (Fabiana, Empresa C)

É tudo controlado na empresa! Eu acho o seguinte: eu 
sei que emprego tá difícil, mas trabalhar pressionado 
é a pior coisa que existe! (Armando, Empresa B)

Nos novos moldes de gestão da produção tem se 
adotado formas de controle menos ostensivas, podendo 
até dispensar a presença de um supervisor. A estipula-
ção de metas de produção a serem alcançadas por todo 

o grupo e a introjeção, por parte dos trabalhadores, da 
ideia de que tais metas são, igualmente, um compro-
misso de todos (empregadores e empregados) funcio-
nam como uma forma poderosa e eficaz de controle. 
Esse modo de comprometimento dos trabalhadores faz 
parte do que Antunes (2000) chamou de “envolvimen-
to manipulatório”, que implica a adesão ao projeto de 
crescimento e lucratividade da empresa. 

Comumente, a mediação entre os empregadores e 
os trabalhadores, no que diz respeito a que e a como 
produzir, é feita pelos que supervisionam a produção, 
os auxiliares da gerência. Assim, o chefe imediato é 
sempre “um mediador das políticas de gestão” da em-
presa, como destaca Barreto (2003, p. 206). Para ocupar 
tal posição, o auxiliar da gerência precisa se identificar 
com os ideais da empresa, sentir-se parte importante da 
engrenagem do comando, comungar as expectativas do 
escalão superior da hierarquia. 

Segundo Busnardo (2003, p. 22):

o sistema toyotista fornece aos trabalhadores a ilu-
são da coincidência entre seus próprios interesses e 
os da empresa. O conflito de interesses é constan-
temente camuflado e o anseio operário não é mais 
enfaticamente lutar por seus direitos, mas concen-
tra-se na conquista de elogios e valorização de sua 
competência.

Aqui, a mudança do “chicote” para a “conversa” é 
apenas um subterfúgio para se obter maior controle so-
bre os trabalhadores. 

Nas fábricas tratadas neste artigo, entretanto, em 
grande parte das vezes, o que parece prevalecer ainda 
é o “chicote”. Isso ocorre porque as indústrias que se 
instalam no Ceará surgem como padrão de trabalho 
industrial que muitos trabalhadores desconhecem. Na 
maioria das vezes, elas despontam como uma “tábua de 
salvação” ao oferecerem emprego com garantias traba-
lhistas básicas, algo que não se pode perder. A preca-
riedade ou a ausência de políticas públicas que deem 
suporte aos modos de vida tradicionais na região favo-
recem a construção de uma força de trabalho social e 
politicamente fragilizada, o que faz com que o emprego 
nas novas fábricas seja desejado e acatado principal-
mente por aqueles que buscam inserção no mercado 
de trabalho formal. Essa forma de inserção é percebida 
como meio de obter estabilidade financeira. Aspectos 
como esses são motivos importantes pelos quais os tra-
balhadores se submetem às pressões e às cobranças ex-
cessivas e, até mesmo, às atitudes autoritárias e agressi-
vas de seus supervisores. 

Um outro ponto importante a considerar é o cho-
que cultural: empresas “de fora”, oriundas do Sul ou do 
Sudeste, trazem uma “cultura de fora”, impõem regras 
e ritmos de vida antes desconhecidos. Uma novidade 
que ameaça e, ao mesmo tempo, encanta os trabalhado-
res. Há uma vivência nova de um trabalho organizado 
sob regras administrativas burocráticas e rígidas que, 
de certo modo, são percebidas como naturais daquele 
ambiente de trabalho. Afinal, nunca conheceram nada 
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parecido antes. Sua trajetória de cidadãos não lhes 
oportunizou saberem-se sujeitos de direitos. Além dis-
so, não há um discurso contra-hegemônico acessível a 
eles, nem mesmo por parte dos sindicatos que os re-
presentam. Então, acreditam que a fábrica é assim em 
todo lugar. Isso parece oferecer o pano de fundo para o 
exercício do mando autoritário, justificado pela pressão 
organizacional, esta apresentada como necessária e, até 
mesmo, natural. Assim, a pressão da estrutura organiza-
cional pode levar a chefia a exercer “o mando de forma 
autoritária, revelando-se um pequeno déspota, indife-
rente ao sofrimento e às dificuldades alheias”. Do lugar 
de poder em que se encontra, o chefe ou a chefe “usa e 
abusa de práticas autoritárias, desmandos, cooptações; 
amedronta, intimida, grita, xinga, ameaça, humilha e 
constrange” (BARRETO, 2003, p. 206). 

Entre os entrevistados, são numerosos os relatos de 
conflitos e de situações de constrangimento envolven-
do trabalhadores e suas chefias. Os motivos são vários, 
mas o centro do problema parece ser a insistente bus-
ca do cumprimento das metas de produção estabeleci-
das pelas empresas. 

Nas fábricas, essas metas de produtividade são defi-
nidas pela gerência, e cabe aos supervisores da produ-
ção cobrar dos trabalhadores sob seu comando que elas 
sejam cumpridas. Assim, o que ocorre é uma verdadei-
ra “cascata de pressões”. A gerência cobra dos supervi-
sores, que cobram de seus auxiliares, que, por sua vez, 
cobram dos trabalhadores da produção, a quem são im-
postos o tempo de execução das tarefas, o ritmo dos ges-
tos e, também, a dinâmica das necessidades fisiológicas. 
Assim, há um tempo extenso para o trabalho intenso e 
um tempo exíguo para aprender uma nova tarefa ou para 
realizar uma outra já conhecida ou, ainda, para as pausas 
destinadas à alimentação, à ingestão de água, ao uso de 
sanitários e ao descanso durante a jornada.

Desse modo, o trabalhador pode ser constrangido 
diante de colegas por não conseguir realizar o trabalho 
devido à sua inexperiência ou porque o ritmo exigido de-
le é excessivo, como apontam alguns dos depoimentos: 

Ele [chefe] não enche três, quatro caixas [com partes 
que compõem o calçado] e quer que você dê conta. 
Se você não der, vai chamar o auxiliar, porque lá não 
tem supervisor no momento. O auxiliar diz: “o que 
é que vocês têm, vocês tão dormindo, tão fazendo 
o quê?” Eu digo: “pegue aí e veja se você consegue, 
com cinco minutos, desapregar uma placa dessa”. 
(Armando, Empresa B)

Às vezes você está trabalhando certo e a auxiliar 
quer porque quer que você faça as coisas! Vem, as-
sim, falando bem agressivo com você: “Oxente, vai 
não? Peraí que eu vou chamar o outro auxiliar da 
supervisão”. É desse jeito! E “vamos logo, bora ali, 
bora ali”. Aí eu digo, “bora ali não, hei!” Eu digo: 
“como é meu nome?” Eles não tratam bem! (Quinha, 
Empresa C)

[...] eles me obrigavam a fazer; eu dizia que não 
dava conta. O que eles faziam? Botavam um crono-
metrista, né? Porque tem [cronometrista] pra tirar o 

tempo da gente. Aí ele vinha ali, minha filha, ficava 
ali: “dá!”. Eu digo: “ [fulano], não dá pra fazer esse 
serviço aqui, só, não, [fulano]!”. Aí ele ficava nes-
sa arrumação e eu dizendo que não dava... Assim 
mesmo eu faltava morrer, mas eu dava conta, sabe? 
Mas aí, quando eu me sentia cansada, eu atrasava 
um pouco: lá se vinha o carão de novo, porque eu 
tava atrasada! Aí eu tinha que me obrigar a fazer o 
serviço, porque lá, mulher, ou vai ou racha! Tem 
que fazer o que eles querem, é isso o que tá lá, você 
tem que dar conta. É desse jeito. Lá é desse jeito, 
tem que ser! (Francisca, Empresa A)

O esforço dos supervisores está destinado a evitar 
e, se possível, eliminar os chamados “poros” ou “tem-
pos mortos” da produção. A interrupção ou a morosi-
dade do trabalho em uma linha ou célula produtiva, 
pela ausência temporária ou atraso de um trabalhador, 
implica, obviamente, perda de ritmo de trabalho e re-
dução de produção. Marx (1983, p. 188-189) afirmava 
que o “tempo durante o qual o trabalhador trabalha é o 
tempo durante o qual o capitalista consome a força de 
trabalho que comprou. Se o trabalhador consome seu 
tempo disponível para si, então rouba ao capitalista”. 
Sendo assim, é função dos supervisores zelar para que 
os trabalhadores não usurpem o tempo comprado por 
seu empregador. O controle rigoroso do tempo dos tra-
balhadores dentro de uma fábrica tem, então, o objetivo 
de impedir quaisquer perdas de tempo considerado pro-
dutivo. Para tanto, até mesmo necessidades fisiológicas, 
como uso de banheiro e ingestão de água, tornam-se 
alvo de vigilância e controle, o que pode, muitas vezes, 
levar os trabalhadores a situações de constrangimento 
e até mesmo a prejuízos à sua saúde: 

[...] funciona desse jeito: cinco minutos pra cada fun-
cionário. Cinco minutos, menos de... estourar cinco 
minutos. Se você passar, alguém vai lhe buscar no 
banheiro, não importa o que você esteja fazendo. Se 
extrapolar cinco minutos, vão buscar você no ba-
nheiro. Pra beber água, tem que chamar um reserva. 
(Armando, Empresa B)

A regra pra ir no banheiro é duas vezes [por jornada]. 
(Carlos, Empresa C)

Antes era horrível! Se eu te disser que teve gente lá 
que chegou a fazer xixi na roupa porque não tinha 
como ir no banheiro! (Francisca, Empresa A).

Teve um tempo que eu sofri muito porque eu fiquei 
grávida, sofri um aborto... aí fiquei revoltada! Assim, 
porque eu senti pressão em cima de mim, porque 
foi uma época que eu tinha saído do treinamento de 
costura e eu não tinha muita prática [...] Eu estava 
grávida de dois meses e o supervisor ficava atrás de 
mim. Eu na máquina e a fila toda atrasada, e ele atrás 
de mim, no meu pé, no meu pé, no meu pé, que era 
pra eu dar conta da esteira. Aí eu fui no banheiro, 
saí sem dizer nada, saí correndo que não aguentava 
mais! Aí eu tive um aborto... Aí foi quando eu fiquei 
revoltada! (Lurdes, Empresa C)

A restrição e o controle de pausas para satisfação 
de necessidades fisiológicas consistem em problema 
recorrente entre trabalhadores da produção (MACIEL, 
1989; BORSOI, 2005; NEVES, 2006; RIGOTTO, 2007 e 
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2008) e tem sido comum também em outras categorias 
profissionais, a exemplo do que ocorre com atenden-
tes de telemarketing, como informam estudos recentes 
(OLIVEIRA; REZENDE; BRITO, 2006; VILELA; IGUTI; 
ALMEIDA, 2004; SANTOS, 2006). Sendo assim, os re-
latos dos entrevistados sobre os episódios de constran-
gimentos no trabalho envolvendo o uso de sanitários 
ou a ingestão de água não são novidade. Ao contrário, 
trata-se de uma prática comum no interior das empre-
sas no intuito de buscarem usar, ao máximo, a força de 
trabalho de que dispõem, uma força de trabalho consi-
derada somente em sua dimensão de mercadoria, por-
tanto, também comprável e vendável ao preço de mer-
cado. O trabalhador que a detém pode, então, ter seu 
corpo controlado e, se possível, adestrado, docilizado, 
para que não desperdice o tempo de uso da força de 
trabalho que vendeu ao seu empregador. 

Uma vez que as cobranças partem diretamente de 
supervisores e auxiliares da produção, muitos trabalha-
dores consideram que eles personificam o controle na 
empresa e são individualmente responsáveis por atos 
muitas vezes agressivos, ameaçadores e constrangedo-
res. Assim, são os chefes imediatos que se tornam os 
principais alvos de sentimentos de insatisfação e de in-
dignação por parte dos trabalhadores:

Sempre é humilhação, cobrança, “se você não vai 
fazer isso” — passa na sua cara — “olha, tem cin-
co mil lá fora querendo seu lugar!”, pressionando 
o funcionário... Acho que a empresa, a empresa em 
si pode ser boa; agora, as pessoas que comandam a 
empresa não sabem comandar a gente, não sabem! 
Não têm preparo para comandar pessoas. É tudo na 
pressão, se não for na pressão não vai… (Armando, 
Empresa B)

Olha, ele [o gerente] é muito bruto, né? Ele é bruto, 
ele é ignorante, ele não sabe tratar as pessoas bem. 
Muito mal! Tem pessoas que dizem que tem dia que, 
quando acordam, não têm nem coragem de vir traba-
lhar! (Antonia, Empresa A, comando)

É desse jeito mesmo, eles acham que a pessoa lá é 
sujeita a tudo, né? Muitos supervisores lá são muito 
rigorosos, falam com a pessoa gritando, chegam pra 
você gritando. Aí você está alterado também, muitas 
vezes, aí, grita com ele. Aí, chega até o momento de... 
(Carlos, Empresa C)

Diferentemente do que preconizam os novos mode-
los de gestão — que, com seu discurso de envolvimento 
e participação dos trabalhadores em alguns níveis deci-
sórios na produção, criam condições para dispensar o 
controle visível na figura dos supervisores —, o que se 
nota nas fábricas em questão é a presença ostensiva da 
vigilância, exercida por pessoas escolhidas pela gerên-
cia e investidas de poder para atuar como supervisores 
e controladores do processo de trabalho e, também, de 
todos os movimentos dos trabalhadores. 

Na maioria das vezes, esses postos de mando são 
ocupados por trabalhadores que se destacaram ao cum-
prir ou, até mesmo, superar as metas de produção de-
finidas pelas empresas, quando ainda trabalhavam em 

funções operacionais. Tal fato pode gerar condições para 
que trabalhadores que continuam na base operacional 
da fábrica encontrem algum nível de identificação com 
seus chefes imediatos. Essa identificação pode, de um 
lado, favorecer a emergência de sentimentos de revolta 
ao perceberem-se constrangidos e humilhados – afinal, 
trata-se de um “igual” que passou a uma posição hierar-
quicamente superior, a qual lhe permite cobrar, man-
dar, constranger aqueles que se tornaram seus subor-
dinados; de outro, possibilitar a compreensão de que 
ainda se trata de um trabalhador, como qualquer outro 
na produção, investido agora de algum poder, mas tam-
bém sob controle e cobrança como os demais. 

Assim, se há trabalhadores que veem seus chefes 
como responsáveis diretos pelo controle ao qual estão 
submetidos e também pelos atos negativos que, porven-
tura, sofram, há também aqueles que conseguem iden-
tificar os supervisores como alguém que precisa seguir 
regras e exigências impostas pela gerência. Entendem 
que, na sucessão hierárquica de pressões, eles pressio-
nam porque são pressionados a fazê-lo. Nesse caso, a 
pressão da gerência parece ser sentida mais intensa-
mente por aqueles que ocupam posições inferiores na 
hierarquia de mando. Desse modo, quanto mais baixo o 
cargo de comando, maior será a cobrança para pressio-
nar os trabalhadores a produzirem no ritmo estabeleci-
do pela gerência. Uma vez que, na cascata hierárquica, 
são os chefes imediatos que estão mais próximos fisica-
mente dos trabalhadores, serão eles, portanto, também 
mais suscetíveis ao clima de tensões gerado:

[...] no caso do auxiliar, a cobrança é muito grande. 
Nas esteiras existem trinta, quarenta pessoas. Se 
uma dessas pessoas erra, a cobrança vai pro auxiliar. 
Aí a pressão é grande. No caso, o auxiliar deveria ter 
um salário melhor — tem um salário um pouco bai-
xo, vai ver não chega a dois salários lá. Pode ter uns 
que aumente, mesmo assim o salário não compensa 
por causa da cobrança. [...] Eles ficam mais e quanto 
mais uma pessoa tem uma pressão em cima de você, 
mais você tem a pressão em cima dos seus comanda-
dos. (Nonato, Empresa C)

Eu tenho mais pena dos auxiliares, porque o auxi-
liar é o mais cobrado. Além de ser cobrado pelos 
funcionários, qualquer coisinha o gerente derruba, 
na hora, nas costas do pobre do auxiliar. Aí, se o au-
xiliar não der conta, é de auxiliar pra fora. Às vezes 
bota pra esteira, mas quando não tem mais lugar na 
esteira, bota o auxiliar pra fora, é assim, aí, é por 
isso... (Zizu, Empresa A)

Se eu fosse supervisor da [empresa], eu não duraria 
um dia, porque supervisor bom lá pega beco é cedo. 
Eles não valorizam gente que valoriza funcionário. 
Se você valorizar funcionário e não a empresa, você 
está ferrado, está desempregado. Você tem que va-
lorizar primeiro a empresa, o funcionário é o resto, 
o funcionário é a máquina pra você trabalhar. Quer 
dizer, teve um supervisor, o [fulano], que valorizava 
bastante os funcionários. Hoje ele tá fora da empresa. 
Eles não valorizam isso aí não, eles querem saber que 
o cara dê conta, cobre, cobre, sem receber nada em 
troca. (Armando, Empresa B)
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Por seu turno, aqueles que ocupam ou já ocuparam 
lugar de mando confirmam o que dizem os trabalha-
dores a respeito das cobranças por produção. Mostram 
que ocupam um lugar, de certo modo, desconfortável e 
cujo preço para mantê-lo pode ser alto:  

O mais difícil é cobrar o pessoal. Você é muito cobra-
do. A gente é cobrado por um superior mais alto do 
que você de uma forma indevida. Só que você tem 
que assumir e procurar cobrar do seu pessoal – não 
da mesma forma, claro! Não sendo rude, como às ve-
zes é cobrado. [...] Não, não! Ele está num momento 
de estresse – que [o supervisor] é cobrado também. A 
gente sabe que vem de cima, né? Aí vem descendo, 
vem descendo... Tem que ir, como eu falei, se cobrar 
também tudo, mas que não fique com raiva, não afe-
te no trabalho, não afete na qualidade da produção. 
(Liduíno, Empresa C, comando)

Já, já fui, já tive a oportunidade de ser auxiliar. Aí, eu 
fui vendo que não dava pra mim, que tinha bem pou-
quinho tempo ainda, aí eu voltei pro mesmo canto. 
[E porque não dava pra você?] Por causa do gerente. 
Não adianta a pessoa mudar de cargo com o gerente 
ignorante, o gerente que não sabe ouvir você. Não 
adianta não. [...] Eu só não fui tirado também por-
que eu gostava muito de chegar frente a frente com 
o homem e conversar, sabe? Se ele estiver errado eu 
digo, eu falo, mas eu não podia porque o gerente era 
ignorante, aí ia discutir comigo, me botar pra fora e 
não adianta eu bater boca com o gerente. Eu não ia 
bater boca, ia dizer que ele tava errado, tudo isso, 
pra proteger os funcionários que estavam comigo. Aí, 
por isso que eu resolvi ir pra esteira, voltar pra estei-
ra. (Zizu, Empresa A)

Me tiraram pra eu ser auxiliar, eu ainda passei um 
tempo sendo auxiliar lá... Mas, aí, eu não aguentei, 
porque eu tenho problema de gastrite — a minha gas-
trite é nervosa. Aí, eu comecei a sentir dor, porque eu 
me preocupava demais, eu comecei a ficar em crise... 
Aí ele [gerente] me tirou e me voltou pra máquina de 
novo. (Francisca, Empresa A)

Nos postos de mando, comumente, permanecem so-
mente aqueles trabalhadores que, de fato, conseguem 
se identificar com o ideal de produtividade e de exce-
lência das empresas, aqueles que introjetam o discurso 
da gerência a ponto de assumi-lo como uma necessida-
de prática no dia a dia da produção. Uma entrevistada, 
que atuava como supervisora numa das fábricas men-
cionadas aqui, sintetiza esse sentimento de identifica-
ção com a empresa: 

[Como é essa cobrança?] O chefe, né, chega e chama 
a gente, chama eu, no caso, que eu sou a chefe: “An-
tonia, o que foi que aconteceu? A máquina deu al-
gum problema ontem à noite? Ela parou? Por que tu 
não atingiu a meta?”Aí eu vou ter que explicar, sabe? 
Se a máquina deu problema, eu vou ter que dizer, 
e se for culpa do funcionário, se por algum proble-
ma, algum motivo ele não chegou a alcançar a meta 
dele... [...] [E como é que você se sente controlando 
as pessoas nesse tipo de produção pra atingir as me-
tas?] Ah, me sinto maravilhosa! [riso] [...] Eu me sin-
to bem quando eu atinjo a minha meta. Pra mim, ali é 
o dia mais feliz do mundo. [...] quando dá algum pro-
blema numa máquina, aí eu me preocupo. Por que 

eu me preocupo? Porque, assim, dá um problema na 
máquina, o mecânico não consegue resolver aquele 
problema na máquina, às vezes falta uma peça, uma 
coisa. [...] Eu sei que eu não fui culpada, nem eles fo-
ram culpados, né? E a gente não pode obrar milagre, 
né?.. Às vezes eu vou dormir é umas cinco horas da 
manhã, eu fico: “ai, meu Deus! Vai atrasar os calça-
dos! Não [vou] entregar o pedido no dia que a loja 
pediu...”. (Antonia, Empresa A, comando)

O depoimento acima mostra que o supervisor ou o 
auxiliar da produção não deve pensar e agir como se es-
tivesse em uma função operacional. Ao contrário, pre-
cisa agir em favor de seus empregadores, portanto, em 
favor da produtividade e da lucratividade da empresa. 
Nessa condição, não é somente a pessoa do trabalhador 
investida de poder que está em questão quando cobra e 
exige produção ou quando expõe seus subordinados a 
situações de humilhação, mas a organização que cria e 
mantém políticas que permitem e até incentivam práti-
cas de atos negativos. Uma das entrevistadas consegue 
vislumbrar essa dimensão do problema ao afirmar: 

[...] Só que eles [gerentes] falam pras pessoas [su-
pervisores, auxiliares de produção] mudarem, en-
tendeu? Eles falam! Não é porque as pessoas sejam 
ruins, é porque eles [gerentes] fazem! Eu digo por 
que eu já cheguei a participar assim de reunião. Eles 
obrigam as pessoas a ser ruim lá dentro com os fun-
cionários! Eles ensinam como é pra ser. A pessoa tem 
que ser assim e pronto! [...] Eles exigem o pior de 
você! Quero não, mulher! (Francisca, Empresa A)

O “pior de você”, muitas vezes, torna-se uma exi-
gência para que trabalhadores mantenham-se em postos 
de mando, principalmente quando se trata de posições 
hierárquicas mais próximas de quem executa as tarefas 
operacionais na produção. Nem sempre a autoridade 
que eles detêm está baseada em maior escolaridade for-
mal ou mesmo em maior qualificação funcional. Está 
apenas fundamentada na experiência prática acumula-
da na própria empresa e na capacidade individual de 
agir de acordo com as expectativas da gerência. 

Essa proximidade real entre aqueles que exercem o 
mando e os trabalhadores em posição de subordinação 
surge como um elemento importante para construir a 
percepção de que os responsáveis, de fato, pelas situa-
ções de humilhação e assédio sejam as pessoas, indi-
vidualmente, investidas de poder na empresa. Soma-
se a isso o discurso das empresas invocando o esforço 
coletivo para alcançar suas metas e, ao mesmo tempo, 
atribuindo a cada trabalhador, individualmente, a res-
ponsabilidade de atingi-las. Assim, todos os trabalha-
dores são instados a responder pela própria parcela in-
dividual de produção e, também, pela parcela atribuída 
ao outro, tornando-se, assim, diretamente responsáveis 
pelo próprio sucesso no trabalho, pelo sucesso do gru-
po e, ainda, pelo sucesso da empresa em termos de qua-
lidade e quantidade de produção.

Essa perversa dinâmica organizacional faz com que 
as experiências de humilhação sejam percebidas pelos 
trabalhadores como atos negativos praticados arbitra-
riamente pela pessoa do chefe ou do supervisor e tam-
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bém vividas de forma individualizada, particularizada, 
como se envolvessem apenas o próprio trabalhador e 
sua chefia imediata. Nessa dimensão das relações de 
trabalho, na qual o pessoal e o impessoal/formal com-
põem uma única face, torna-se difícil perceber que prá-
ticas de constrangimento e humilhação são resultantes 
de políticas organizacionais e, por isso mesmo, atingem 
todos os trabalhadores. 

Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi discutir, com base em 
relatos de trabalhadores de fábricas de calçados, no 
estado do Ceará, a relação existente entre as experiên-
cias de humilhação e de constrangimentos no trabalho, 
de um lado, e determinadas práticas organizacionais 
centradas na imposição de metas de produção a serem 
cumpridas pelos trabalhadores, de outro.

Os aspectos abordados indicam que as empresas 
adotam medidas de controle sobre os trabalhadores 
visando, fundamentalmente, atingir a capacidade má-
xima de produção que suas máquinas comportam. O 
exercício desse controle pode se expressar tanto no au-
mento da velocidade de uma esteira rolante – à qual os 
trabalhadores são forçados a acompanhar –, quanto no 
controle das idas ao banheiro ou da visita ao ambulató-
rio da empresa em busca de alívio para dores ou mal-
-estares e nas ameaças de demissão. Ressalte-se que a 
demissão pode se efetivar, caso o trabalhador “mate o 
tempo” conversando com um colega, falte ao trabalho, 
recuse-se a fazer hora extra ou, simplesmente, não acei-
te ser constrangido por um chefe diante de colegas. 

Os modos de controle sobre o trabalho e, por exten-
são, sobre os trabalhadores são definidos pela gerência 
e tendem a estar fundamentados em determinada po-
lítica organizacional adotada pela empresa, seja essa 
política baseada em princípios defendidos por teorias 
administrativas, seja em certa experiência adquirida 
no cotidiano de trabalho. 

De qualquer modo, o controle é exercido sempre 
por alguém investido de poder e de autoridade, ge-
ralmente por ocupar uma posição na hierarquia ad-
ministrativa e não, necessariamente, por ter domínio 
de um determinado “saber-fazer”. Assim, quando um 
gerente, um supervisor ou um auxiliar pressiona e co-
bra produção de um trabalhador, utilizando-se de re-
cursos ameaçadores e constrangedores, enfim, de atos 
negativos, está agindo de acordo com o que determina 
a política administrativa da empresa. Entretanto, isso, 
em geral, não é percebido deste modo pelos trabalha-
dores, que tendem a responsabilizar, individualmen-
te, o chefe imediato pelas situações de humilhação. 
Em que pese isso, os trabalhadores conseguem, às ve-
zes, perceber que supervisores e auxiliares de produ-
ção têm seu posto de autoridade ameaçado, caso não 
cumpram as exigências impostas em torno da produ-
tividade, o que significa que também eles estão sub-
metidos a controle e pressões, podendo ser, também, 
vítimas de humilhação e constrangimentos. 

Evidentemente, esse ciclo de responsabilização in-
dividual do chefe imediato pelos atos negativos e, con-
sequentemente, pelo sofrimento psíquico no trabalho 
protege a empresa de ações coletivas por parte do con-
junto dos trabalhadores, ações essas que buscam des-
velar a origem organizacional dos atos negativos, sua 
utilidade para a empresa, enquanto estratégia de gestão, 
e sua nocividade para os trabalhadores.

Assim, ao imputar apenas ao chefe “agressor” a 
responsabilidade individual nos casos de humilha-
ção, deixa-se de questionar a estrutura político-ad-
ministrativa da própria organização. Por outro lado, 
a compreensão dessas práticas organizacionais como 
parte das estratégias de produtividade e de competi-
tividade da empresa, a despeito da dimensão humana 
do trabalho, oferece elementos estratégicos para fun-
damentar iniciativas dos movimentos de trabalhado-
res e dos órgãos públicos responsáveis pela garantia 
de direitos sociais e, também, para direcionar pesqui-
sas sobre o problema em pauta.
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Resumo

A perda da razão social do trabalho tem como ressonância a perda do sentido 
do trabalho para aqueles que o realizam. O objetivo principal deste ensaio é 
analisar de que forma a saúde mental é prejudicada pelas atuais contradições 
entre modernização e expansão da precarização social e do trabalho. Na primei-
ra parte, procura-se entender a questão através de uma visão sócio-histórica, 
expondo-se a seguir indicadores internacionais e brasileiros que demonstram 
essa precarização. Na sequência, as autoras apresentam uma análise crítica do 
modo pelo qual, a partir da busca de maximização da competitividade, surgiu 
um modelo social que, em nome de uma excelência cujo significado conjuga 
perfeição e superioridade, propicia discriminação ou exclusão para todos os que 
de alguma forma desvelam seus limites humanos. Os paradigmas deste modelo, 
atualmente dominante, são examinados para identificar os impactos psíquicos, 
destacando os adoecimentos relacionados à violência laboral. As autoras assi-
nalam ainda o aumento de vulnerabilidade psíquica nos contextos de pobreza. 
A seguir, é apresentada uma reflexão sobre o despertencimento social e o desen-
raizamento humano e, na parte final, são discutidas perspectivas de reverter a 
degradação social, do trabalho e da natureza.

Palavras-chave: relações de trabalho; organização do trabalho; saúde mental; 
desgaste mental; precarização.

Abstract 

Loosing the social purpose of work leads individuals to perform senseless 
work. This paper aims at analyzing the effect of current contradictions between 
modernization and expansion of labor and social precariousness on mental 
health. It begins by investigating this issue through a social and historical 
viewpoint, followed by showing international and Brazilian indicators that 
illustrate the above mentioned precariousness. Further on, the authors analyze 
critically the social model generated by targeting maximum competitiveness, 
which on behalf of an excellence that conjugates perfection and superiority 
fosters discrimination or exclusion of all those who in anyway unveil their 
human limits. The authors examine the current dominating paradigms 
of this model to identify its psychological impacts, highlighting illnesses 
related to occupational violence. They further stress the increase of psychic 
vulnerability in contexts of poverty and discuss social non-belonging and 
human ungrounding processes. They conclude by commenting on possibilities 
of reverting labor, nature, and social degradation. 

Keywords: work relations; work organization; mental health; mental exhaus-
tion; precariousness.
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Introdução

Seria alentador abordar o trabalho como meio de 
vida e de conquista da dignidade humana. Poder divi-
sar o alívio do esforço/sofrimento no trabalho em face 
dos avanços tecnológicos e do conhecimento cientí-
fico na história da humanidade. Contudo, o que se 
constata no mundo real do trabalho é um distancia-
mento crescente entre práticas organizacionais e di-
reitos sociais conquistados. É o paradoxo que encerra 
o trabalho contemporâneo: sua combinação com pre-
carização social, com adoecimento dos indivíduos e 
destruição ambiental. 

Refletir sobre o tema conduz a indagações insti-
gantes e inevitáveis. O que é que nos aconteceu his-
tórica e socialmente para estarmos, hoje, a pensar em 
três binômios: 1) Trabalho e adoecimento, não como 
um problema individual, mas como um problema de 
saúde pública que atinge os indivíduos em escala cres-
cente; 2) Trabalho e degradação/crise ambiental, reve-
lando padrões de produção e consumo que rompem os 
limites de tempo (comprometendo gerações futuras e 
os mecanismos reguladores dos ecossistemas) e de es-
paço (contaminando populações próximas e distantes, 
diversas espécies, destruindo a biodiversidade, a teia 
da vida), depredando o planeta; 3) Trabalho e precari-
zação social, que compromete gerações, privando-as de 
educação e trabalho digno, gerando violência social. 

Por que os avanços da ciência e tecnológicos – pa-
trimônio humano – não têm se traduzido em emprego e 
inclusão de amplas parcelas da humanidade? Por que o 
aumento da produtividade não tem se traduzido em re-
dução das jornadas de trabalho sem prejuízo do salário? 

Apesar dos elevados patamares tecnológicos alcan-
çados em todo o planeta, o mundo da produção con-
tinua, predominantemente, estruturado e se movendo 
pela acumulação de capital e lucro. Isto leva à progres-
siva hipotrofia e perda de uma razão social do traba-
lho. A lógica produtiva permanece a mesma que regia 
as relações capital/trabalho no século XIX, aprofun-
dando a apropriação privada da riqueza socialmente 
gerada e dos elementos da natureza, consolidando o 
mercado como eixo da sociedade. Esta lógica limita, 
ou mesmo extingue, as possibilidades do trabalho se 
constituir um meio de desenvolver a dignidade, a soli-
dariedade e as potencialidades do ser humano. 

Sem dúvida, ocorreram avanços históricos nas so-
ciedades urbano-industriais capitalistas que resulta-
ram em direitos sociais marcantes durante a Era de 
Ouro nos EUA, entre 1940 e 1970, e durante o Estado 

de Bem-Estar Social nos países europeus, entre 1950 
e 1970 (HOBSBAWN, 1995). No Brasil, desde a Era 
Vargas, com a Consolidação das Leis do Trabalho, 
seus desdobramentos posteriores e a Constituição de 
1988. Ao longo do tempo, ocorreu inclusão social de 
segmentos de trabalhadores em todos estes países, em 
maior ou menor grau, bem como metamorfoses nas 
configurações das relações capital/trabalho. Mas, ao 
concentrarmos nossa análise no momento atual, cons-
tatamos retrocessos sociais importantes em relação às 
três décadas anteriores, traduzidos na crescente preca-
rização do trabalho. 

Este é um processo complexo, pois mantém a rela-
ção capital/trabalho em sua essência, ao tempo em que 
transmuta as suas formas de existência. Ou seja, forja 
mudanças epidérmicas, de superfície, através de dife-
renciados estatutos de trabalhadores que camuflam a 
relação essencial capital/trabalho, confundindo as figu-
ras sociais básicas representativas – empregado e em-
pregador – que norteiam a vigência e a aplicação das 
leis trabalhistas4. Neutraliza e anula a regulação social 
do trabalho (com a consequente perda de direitos con-
quistados pelos movimentos sociais anteriormente), na-
turalizando o trabalho precário, banalizando a injustiça 
social e a violência no trabalho (principalmente, a vio-
lência psicológica). Dissemina uma era de precarização 
social5 e de trabalho socialmente desagregador, terreno 
fértil para o sofrimento e o adoecimento dos indivídu-
os, configurando o trabalho patogênico. A precarização 
passou a ser um atributo central do trabalho contempo-
râneo e das novas relações de trabalho, apresentando 
múltiplas faces e dimensões. 

Precarização social: uma questão política 
e multidimensional

Desde a crise da sociedade fordista nos anos 1970 e 
das supostas “saídas” preconizadas pelas políticas neo-
liberais, a questão social vem assumindo importância 
central dada a expansão do desemprego, a reemergên-
cia da pobreza nos países centrais e a fragilização do 
trabalho, dentre outros. Desde então, as abordagens 
sobre a precarização socioeconômica evoluíram nas ci-
ências sociais, particularmente na França, transitando 
da noção de exclusão – usada inicialmente para situa
ções extremas, como o desemprego – para abranger, con-
temporaneamente, as diversas situações de precarização 
dos incluídos, imersos na insegurança e na incerteza 
permanentes das políticas de gestão flexível (HIRATA; 
PRETÉCEILLE, 2002).

4 Por exemplo, o trabalhador – ex-empregado ou não – que vira cooperado ou prestador de serviços terceirizado – autônomo ou sob a forma de 
empresa/pessoa jurídica – perde o estatuto de assalariado do núcleo estável da empresa contratante e, consequentemente, os direitos trabalhis-
tas básicos ou aqueles decorrentes dos acordos coletivos da categoria à qual não pertence, dado a sua forma de contrato. 
5 Conforme Castel (2009, 1998), Bourdieu (2001, 1998, 1997), Harvey (1992), Appay e Thébaud-Mony (1997), Antunes (2002, 1999), Antunes e 
Braga (2009), Druck (1999), Druck e Franco (2007), Hirata e Préteceille (2002), Franco (1997), dentre outros. 
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A flexibilização das relações de trabalho diluiu a 
nítida linha de separação entre incluídos e excluídos. 
Através da terceirização e da desregulamentação social, 
produziu-se a desestabilização do mundo do trabalho 
que atingiu, inicialmente, os trabalhadores industriais 
e depois todos os assalariados, afetando, hoje, todos os 
que vivem do trabalho. Este processo histórico levou à 
redução do emprego “fordista” (ou seja, do trabalho com 
um corolário de direitos e proteção social, característi-
co da Era de Ouro ou welfare state), com uma crescente 
fragilização dos trabalhadores estáveis e uma persisten-
te produção de instáveis (HARVEY, 1992), configuran-
do a vulnerabilidade de massa (CASTEL, 1998).

O apagamento dos contornos nítidos entre incluí-
dos e excluídos é, portanto, como bem afirmam Hirata 
e Pretéceille (2002, p. 48):

[...] processo cujas raízes se encontravam na fra-
gilização da posição de grupos ou de pessoas que 
dispunham de um emprego e de condições de vida 
até aquele momento consideradas satisfatórias. Daí 
originaram-se as análises centradas na precariedade, 
precarização social e precarização do trabalho.

Castel (1998) constitui um marco na superação da 
visão dicotômica entre incluídos e excluídos nas abor-
dagens sobre a precarização social. A precarização do 
emprego e o desemprego – na crise da sociedade salarial 
fordista – são estratégicos nos processos de reestrutura-
ção produtiva, em que a flexibilização/precarização é 
um elemento central das políticas neoliberais de domi-
nação social, conforme Thébaud-Mony e Druck (2007).

Na verdade, a precarização é um processo multidi-
mensional que altera a vida dentro e fora do trabalho6. 
Nas empresas se expressa em formas de organização pau-
tadas no just in time, na gestão pelo medo, nas práticas 
participativas forçadas, na imposição sutil de autoace-
leração, na multifuncionalidade, dentre outros métodos 
voltados ao controle maximizado. São processos de do-
minação que mesclam insegurança, incerteza, sujeição, 
competição, proliferação da desconfiança e do individua-
lismo, sequestro do tempo e da subjetividade. São afeta-
das as demais dimensões da vida social, laços familiares 
e intergeracionais. A desestabilização e a vulnerabilidade 
sociais conduzem à desvalorização simbólica, com a cor-
rosão do sistema de valores, da autoimagem e das repre-
sentações da inserção de cada um na estrutura social. 

A desestabilização no mundo do trabalho, desde 
a década de 1980, deu-se com demissões em massa, 
que reduziram drasticamente os segmentos mais es-
táveis de trabalhadores, ao lado da expansão de uma 
multiplicidade de estatutos de assalariamento – explí-
citos ou não – nas grandes empresas, compondo uma 
rede de trabalho precário. Muitos demitidos foram re-
integrados sob variadas formas de terceirização e ou-

tros tipos de precarização dos vínculos contratuais, a 
exemplo dos contratos temporários, dos contratos em 
tempo parcial – configurando situações de trabalho 
frágeis em relação ao seu estatuto anterior. Outros per-
maneceram no desemprego de longa duração. Assim, 
as abordagens foram ampliadas, passando a englobar 
tanto os trabalhadores do núcleo estável, quanto a cas-
cata de terceirizados, compondo uma rede de novas 
relações de trabalho marcadas pela crescente precari-
zação. Para fins analíticos, pode-se distinguir algumas 
dimensões deste processo.  

A primeira delas diz respeito aos vínculos de traba-
lho e às relações contratuais. Compreende o processo 
sociopolítico de perdas de direitos trabalhistas ou do 
seu usufruto no mundo do trabalho real – descanso re-
munerado, férias anuais remuneradas, referenciais de 
jornada de trabalho normal e de horas extras, dentre 
outros. Envolve, ainda, as perdas de benefícios indire-
tos – planos de saúde, transporte, alimentação, auxílio 
educação, dentre outros –, bem como as perdas sala-
riais, em geral, pela não adoção/cumprimento ou defa-
sagem em relação aos acordos coletivos da categoria de 
trabalhadores mais “estáveis”. 

Trata-se de uma dimensão do processo de precari-
zação que leva à desestabilização dos estáveis, à perda 
dos referenciais de proteção social do trabalho, condu-
zindo “estáveis” e instáveis a metabolizarem, cotidia-
namente, a competição desenfreada, a insegurança e 
a instabilidade, terrenos em que prolifera e se move a 
gestão pelo medo. Druck e Franco (2007) constataram 
que grandes empresas industriais chegam a ter 75% 
de seus trabalhadores regulares sob contratos instáveis 
(terceirizados) e apenas 25% “estáveis”. A generalização 
deste processo resulta num nivelamento “por baixo” do 
mercado de trabalho, configurando a precarização do 
emprego (e do mercado de trabalho). 

A segunda dimensão concerne à organização e às 
condições de trabalho que, em todos os setores de ativi-
dades, têm se caracterizado pelas metas inalcançáveis 
e pelo ritmo intenso de trabalho favorecidos pelo pa-
tamar tecnológico da microeletrônica. A forte pressão 
de tempo somada à intensificação do controle ou da 
instrumentalização do medo à demissão conduzem à 
intensificação do trabalho. O aumento da competitivi-
dade também contribui para esta intensificação, além 
de, como veremos adiante, acarretar ressonâncias ne-
gativas para a sociabilidade e para a saúde mental. A 
constatação de que a hiperatividade está associada ao 
desenvolvimento de fenômenos como a compulsivida-
de e a autoaceleração vem revelando processos com-
plexos que têm sido estudados sob várias perspectivas 
(MARZANO, 2004; DEJOURS, 2004). Acrescente-se a 
exiguidade dos tempos destinados a pausas no traba-
lho, repouso, recuperação do cansaço e espaço estrei-

6 Passet (2002), Castel (2009, 1998), Bourdieu (2001, 1998, 1997), Harvey (1992), Appay e Thébaud-Mony (1997), Hirata e Préteceille (2002), An-
tunes (2002, 1999), Antunes e Braga (2009), Druck (1999), Druck e Franco (2007), Franco (1997), Thébaud-Mony (2009), Seligmann-Silva (2001; 
[2011, no prelo]), dentre outros.
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tado do tempo de viver e conviver fora do ambiente 
de trabalho. A escolha organizacional da polivalên-
cia trouxe impactos problemáticos para a identidade 
dos assalariados que antes experimentavam orgulho 
profissional por suas especialidades (SELIGMANN-
-SILVA, 2001). Ao mesmo tempo, a rotatividade no tra-
balho – entre diversas empresas, com tipos diferentes 
de contratos – transtornou projetos de desenvolvimen-
to profissional e pessoal de trabalhadores, especial-
mente dos mais jovens (SENNETT, 1999, 2006). Estas 
e outras características da organização do trabalho 
potencializam a multiexposição aos agentes físicos, 
biológicos, químicos, ergonômicos e organizacionais, 
favorecendo sofrimento e processos de adoecimento. 

A terceira dimensão, estreitamente ligada às ante-
riores, consiste na precarização da saúde dos trabalha-
dores. Esta vem incidindo de modo marcante na saúde 
mental, que é indissociável da saúde como um todo. 
Trata-se da fragilização – orgânica, existencial e identi-
tária – dos indivíduos pela organização do trabalho com 
intensificação da multiexposição. Essa fragilização é 
acrescida das limitações impostas, em muitas empresas, 
ao bom funcionamento dos SESMTs (Serviços de Enge-
nharia de Segurança e Medicina do Trabalho) no Brasil 
em nome de uma equivocada contenção de custos. Essas 
limitações se expressam, por exemplo, nas defasagens 
de treinamento e de informação sobre os riscos entre 
segmentos “estáveis” e terceirizados, na diluição das res-
ponsabilidades em relação a acidentes, adoecimentos e 
falhas na prevenção, além do predomínio das medidas 
de proteção individual em detrimento da proteção cole-
tiva e das políticas preventivas. Por outro lado, observa-
se que a perda de estatuto da maioria dos trabalhadores 
dentro das empresas – que são os terceirizados, com 
contratos temporários etc. – conduz a uma maior sujei-
ção às condições aviltantes e (in)suportáveis de trabalho. 
Diante das metas e dos ritmos acelerados, frequentemen-
te são utilizados “atalhos” e manobras para aumentar a 
produtividade e manter-se no mercado que fragilizam a 
segurança e a saúde no trabalho (SILVA; FRANCO, 2007; 
FRANCO, 1997). Tais aspectos evidenciam os equívocos 
do economicismo ao menosprezar o que, em verdade, se-
riam investimentos em saúde e segurança e não “gastos 
dispensáveis”. Essa postura revela uma negação do valor 
da proteção à saúde e à vida. 

É necessário considerar, ainda, que os tempos so-
ciais do trabalho (ritmos, intensidade, regimes de tur-
nos, hora extra, banco de horas...) encontram-se em 
contradição com os biorritmos dos indivíduos, gerando 
acidentes e adoecimentos, destacando-se, internacio-
nalmente, o crescimento de dois grupos de patologias 
– o das LER/DORT e o dos transtornos mentais. Entre 
estes, cabe ressaltar: os transtornos do ciclo vigília-sono 
– comuns em trabalhadores em regimes de turnos al-

ternados e de trabalho noturno – que fazem parte da 
lista de transtornos mentais relacionados ao trabalho 
de acordo com a Portaria nº 1.339/1999 do Ministério 
da Saúde e, muitas vezes, aparecem associados (em 
comorbidade) ao quadro de fadiga patológica, também 
abrangido pela lista oficial; e o Esgotamento Profissio-
nal (Síndrome de Burnout), identificado no histórico 
de muitos casos de quadros depressivos e de processos 
psicossociais que conduzem aos suicídios e à escalada 
da dependência do álcool e das drogas7. 

Ademais, constatações epidemiológicas e clínicas 
apontam os riscos de hipertensão arterial e doença co-
ronariana configurados pela pressão temporal em profis-
sionais submetidos de forma continuada ao work-stress, 
entre outras patologias que atingem o organismo pela via 
psicossomática, nas quais o estresse continuado desem-
penha papel relevante (HALLQVIST et al., 1998). Vários 
destes agravos são, portanto, expressão da incompatibili-
dade entre os tempos sociais do trabalho/vida e a capaci-
dade adaptativa da fisiologia e dos biorritmos humanos. 
São emblemáticos de modos de viver e de trabalhar so-
cialmente patogênicos.8 

A quarta dimensão da precarização, fundamen-
tal para a consistência do tecido social, compreende a 
fragilização do reconhecimento social, da valorização 
simbólica e do processo de construção das identidades 
individual e coletiva. Numa sociedade em que o traba-
lho ainda ocupa um espaço/tempo central na vida so-
cial e individual, sua precarização dificulta o processo 
de identificação e construção de si, tornando mais com-
plexa a alienação/estranhamento do trabalho, conforme 
Antunes (2002). Consolida-se no imaginário social a 
noção de descartabilidade das pessoas, de naturalidade 
da insegurança e da competição de todos contra todos, 
ancorada na fragilização dos vínculos, nas rupturas de 
trajetórias profissionais, na perda da perspectiva de car-
reira. Corrosão do caráter, nos termos de Sennett (1999), 
banalização da injustiça social na perspectiva de Dejours 
(1999), naturaliza-se toda sorte de exploração, inclusive 
infantil. Aprofunda-se o processo de coisificação das re-
lações humanas e de humanização das coisas, destrata-
se a vida. Fragilizando-se o reconhecimento social e a 
valorização simbólica, mina-se a autoestima, sendo atin-
gidas, conforme Seligmann-Silva (1997, 2001) e Nardi 
(2006), as identidades individual e coletiva, bem como a 
dimensão ética e a dignidade – o cerne do ser humano. 

A quinta dimensão afeta a natureza da representa-
ção e organização coletiva (sindical). O binômio ter-
ceirização/precarização, ao minar a identidade indivi-
dual e coletiva, conduz à fragilização dos agentes so-
ciais. São os efeitos propriamente políticos da tercei-
rização que pulveriza e enfraquece os sindicatos, ame-
açando sua representatividade pela divisão crescente 

7 Ver Seligmann-Silva (1994, 2003); Knapp (2006); Linhart (2009), Pezé (2008, 2009); Thébaud-Mony (2009).
8 Ver Fischer e Lieber (2003); Franco (2003); Passet (2002); National Defense Counsel for Victms of Karoshi (1990).
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das categorias profissionais, cada uma com o seu sin-
dicato, com atuações competitivas entre si. Esta fra-
gilização política conduz tanto à discriminação dos 
terceirizados pela empresa contratante – com espaços 
demarcados e áreas proibidas – quanto à discriminação 
entre os próprios trabalhadores – do núcleo “estável” 
e terceirizados. Ademais, ao minimizar as possibili-
dades de enfrentamento das condições degradantes, a 
precarização da organização coletiva aumenta tanto a 
vulnerabilidade social quanto a individual9. A insegu-
rança e a desproteção, vivenciados por todos e por cada 
trabalhador/a, produzem reações e desdobramentos de 
diferentes tipos – inclusive transtornos psíquicos10. 

Vale lembrar que a precarização política, em outra 
perspectiva, é exposta por Castel (2009) ao analisar 
a fragilização da cidadania no processo de desmon-
te de estruturas governamentais e legislações que até 
os anos 1970 garantiam direitos sociais e políticas 
de proteção social. Esta precarização concorre para a 
desproteção que pode tornar-se desamparo, vivencia-
do na intermitência entre trabalho desregulamentado 
e desemprego, pelos mais pobres e desprovidos de 
capital social, especialmente em países nos quais esta 
falta corresponde, em grande parte, a carências de 
ordem educacional.

Como se produz a precarização social

Suposta saída para a crise do fordismo nos anos 
1970, a flexibilização do trabalho foi adotada como 
um dos elementos centrais da reestruturação produ-
tiva e das políticas neoliberais de alinhamento das 
sociedades urbano-industriais capitalistas ao pro-
cesso de globalização. Num campo de forças sociais 
desfavorável ao trabalho pela hegemonia neoliberal, a 
globalização consolidou o binômio flexibilização/pre-
carização e a perda da razão social do trabalho, com 
a reafirmação do lucro e da competitividade como 
estruturadores do mundo do trabalho a despeito do 
discurso e de programas de responsabilidade social. 

A terceirização é uma das principais formas da fle-
xibilização do trabalho mediante a transferência da 

atividade de um “primeiro” – que deveria se respon-
sabilizar pela relação empregatícia – para um “tercei-
ro”, liberando, assim, o grande capital dos encargos e 
direitos trabalhistas. Na perspectiva da sociologia do 
trabalho, trata-se de uma forma iniludível de domina-
ção e uma prática de gestão que anula a regulação do 
mercado de trabalho. A terceirização lança um manto 
de invisibilidade sobre o trabalho real – ocultando a 
relação capital/trabalho e descaracterizando o vínculo 
empregado/empregador que pauta o direito trabalhis-
ta – mediante a transferência de responsabilidades de 
gestão e de custos para um “terceiro”. 

Na esteira de sua generalização no Brasil, ocor-
reram sucessivas mudanças na legislação (KREIN, 
2003), liberando a empresa das contrapartidas sociais 
referentes aos direitos trabalhistas. Por outro lado, o 
enfraquecimento dos sindicatos tem levado a um pro-
cesso de judicialização das questões sociais (do traba-
lho), conferindo uma importância suprema à instân-
cia jurídica, em particular ao Ministério Público do 
Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Vários tipos de terceirização têm sido detectados 
desde os anos 1980, abrangendo velhas e novas moda-
lidades: o trabalho a domicílio – seja a forma tradicio-
nal, com a subcontratação de trabalhadores autôno-
mos, em geral sem contrato formal, prática recorrente 
nos setores tradicionais da indústria, seja a forma de 
teletrabalho no domicílio, a exemplo de microem-
presas de informática com funcionários trabalhando 
em suas casas, ou indústria de aparelhos eletrônicos, 
ou áreas de venda e assistência técnica de várias em-
presas (LAVINAS et al., 1998); as redes de empresas 
fornecedoras de componentes e peças (típica da in-
dústria automobilística); a subcontratação de serviços 
de apoio e periféricos; a subcontratação de empresas 
ou trabalhadores autônomos em áreas produtivas e 
nucleares (manutenção); a quarteirização, empresas 
contratadas para gerir contratos com as terceiras, ca-
racterizando a cascata de subcontratação. 

Nos últimos 15 anos, a terceirização cresceu em 
todos os setores no Brasil, especialmente no setor pú-
blico e nas empresas estatais, nas seguintes formas: 
estágios (em empresas e bancos estatais), cooperati-

9 Novos estudos sobre trajetórias de vida e trabalho, desenvolvidos na área de sociologia do trabalho, oferecem embasamento e convergência 
para o entendimento destes processos de adoecimento mental na atualidade, mobilizados por situações de carência de todo tipo vivenciadas na 
sequência da perda de empregos estáveis e na intermitência entre emprego precário e desemprego. Ver Hirata e Humphrey (1989); Benoit-Guil-
bot e Gallie (1992); Elkeles e Seifert (1992); Guimarães (2004); Doray (2006).
10 As privatizações efetivadas no Brasil, a partir do governo Collor e ao longo dos anos 1990, lançaram muitos antigos funcionários ao trabalho 
instável, mergulhando-os na precarização. Muitos jamais conseguiram retomar os ofícios para os quais haviam adquirido capacitação e experi-
ência, o que, em numerosos casos, constituiu ponto de partida para o desenvolvimento de quadros depressivos e outros transtornos mentais. 
Tais processos de desgaste mental se desenvolveram, em alguns casos, ao longo de um desemprego prolongado que era vivenciado como expe-
riência penosa e geradora de profundo desânimo. O constatado nestes antigos funcionários públicos revela alguns impactos específicos decor-
rentes do desmoronamento de antigas certezas vinculadas à ideia de estabilidade no serviço público. Mas evidencia também aspectos e etapas 
no adoecimento que apresentam similaridade com os observados em outros trabalhadores atingidos por desemprego prolongado, desde a 
pesquisa pioneira desenvolvida na Europa durante a depressão de 1929 e nos anos 1930 (JAHODA; LAZARSFELD; ZIESEL, 1975), reencontrados, 
mais recentemente, em outros países, inclusive no Brasil dos anos 1980 e 1990. Pois a depressão que se instalou em muitos deles se associou 
também à vivência de uma perda definitiva das perspectivas profissionais e existenciais, conforme Seligmann-Silva (1997, 2001). 
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vas (destacadamente na área de saúde) e externali-
zação de serviços públicos (da administração direta) 
para empresas privadas. No setor privado, além das 
cooperativas, destacam-se o novo trabalho a domicílio 
(teletrabalho) e as “empresas-filhotes” ou “PJs” (em-
presas do eu sozinho), que descaracterizam completa-
mente as relações trabalhistas. As cooperativas, em sua 
maior parte fraudulentas, além de desconfigurarem as 
imagens do empregado/empregador que representam 
as relações capital/trabalho, abrigam ex-empregados 
demitidos das empresas contratantes11. Essa nova ter-
ceirização – ao deixar de ser uma prática marginal e 
periférica – conduz a uma profunda metamorfose so-
cial, tornando-se estratégia central na gestão das em-
presas e principal via de flexibilização dos contratos e 
de controle sobre os trabalhadores. 

No processo de flexibilização e precarização, o Es-
tado tem tido papel fundamental através de mudanças 
permissivas no terreno trabalhista (legalização da 
terceirização, perda de direitos do trabalho) e libera-
ção dos encargos sociais (KREIN, 2007; CARDOSO, 
2003). Configura-se, conforme Appay e Thébaud-Mony 
(1997), a dupla institucionalização da instabilidade 
através da precarização econômica e da precarização 
da proteção social. 

Afetando a sociedade como um todo, a precariza-
ção do trabalho não se restringe apenas à dimensão 
econômica. De forma multidimensional, deteriora 
todo o tecido social, conduzindo a um processo de 
desfiliação e de despertencimento social, causa direta 
de vulnerabilidade social e da desfiliação. Para Cas-
tel (1998, p. 409): “a precarização do trabalho é um 
processo central, comandado pelas novas exigências 
tecnológico-econômicas da evolução do capitalis-
mo moderno”. No âmbito de uma sociedade salarial 
– a despeito da destruição do emprego – o trabalho 
ainda se mantém como referência para a construção 
das identidades sociais e passaporte para educação, 
cultura, lazer, saúde etc. Delineia-se, portanto, uma 
era de precarização global que consolida a perda da 
razão social do trabalho, com sérios impactos no 
imaginário social, gerando violência e adoecimentos, 
caracterizando uma condição de vulnerabilidade e 
desfiliação social. 

Aprofunda-se a alienação social do trabalho, cris-
talizando-se o processo de coisificação das relações 
humanas e de personificação das coisas. São minados 
os processos de construção das identidades, valori-

zando-se o individualismo exacerbado, consumista e 
desintegrador – nutrindo-se a ilusão de ser feliz pelo 
ter – e impulsionando-se os indivíduos num voltar-
se para a exterioridade que conduz a um processo de 
esvaziamento interior e de negação dos sentimentos 
e valores humanos, perdendo-se a noção de pertenci-
mento à própria espécie humana.

Indicadores de precarização do trabalho: 
no mundo, na América Latina e no Brasil

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
apresenta um panorama mundial, de 1990 a 2007 
(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2008) 
– período anterior à crise mundial –, que sintetiza o 
processo de precarização do trabalho, conforme o Qua-Qua-
dro 1dro 1. . Em 2007, a taxa de desemprego no mundo era 
de 5,7%, com 179,5 milhões de desempregados. As pri-
meiras estimativas para 2008 previam 190,2 milhões de 
desempregados, ou seja, um acréscimo de 10,7 milhões 
de pessoas em situação de desemprego. Nos cenários 
apresentados pela OIT, a partir da propagação e da 
mundialização12 da crise financeira iniciada nos EUA, 
as estimativas para o ano de 2009 apontavam para 230 
milhões de desempregados no mundo, isto é, um acrés-
cimo de 40 milhões em relação ao ano de 2008. 

Em relatório de 2009, a OIT (INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION, 2009) – embora conside-
re os sinais de recuperação da economia mundial e a 
queda do emprego inferior ao previsto, decorrentes 
da intervenção dos governos – alerta que a “[...] crise 
do emprego está longe de ser superada” (p. vii, tradu-
ção livre). Entre outubro de 2008, início da crise, e o 
final de 2009, em 51 países com dados disponíveis, 
foram perdidos 20 milhões de postos de trabalho e 5 
milhões de trabalhadores se encontravam numa situ-
ação extremamente vulnerável, ameaçados de perder 
o emprego – com jornada de trabalho reduzida, de-
semprego parcial ou trabalho involuntário em tempo 
parcial. Além disso, estima-se que 45 milhões de tra-
balhadores podem ficar fora do mercado de trabalho, 
especialmente no caso dos pouco qualificados, dos 
imigrantes, dos mais velhos e dos jovens. 

Na América Latina, em relatório da OIT (ORGANI-
ZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006), a 
situação já era muito grave, conforme o Quadro 2.

11 Conforme Carelli (2002, 2003); Lima e Soares (2002); Lima (2004, 2007); Piccinini (2004); Gimenez et al. (2003); Druck e Franco (2007). Ver 
também Araújo (2001); Araújo e Porto (2004).
12 O termo mundialização é amplamente utilizado no pensamento francês contemporâneo, numa perspectiva crítica em relação à globalização. 
Conforme Chesnais (1996:15): “O termo ‘global’ permite ocultar uma das características essenciais da mundialização: integrar, como compo-
nente central da ação de um capital ‘liberado’, um duplo movimento de polarização que acaba com uma tendência secular que ia no sentido 
da integração e da convergência. A polarização é, primeiramente, interna a cada país. Os efeitos do desemprego não podem ser dissociados 
daqueles que resultam dos diferenciais que foram acentuados entre as rendas mais elevadas e as mais baixas, por causa do aumento de renda do 
capital-dinheiro. A polarização, em seguida, é internacional e cava um fosso brutal entre os países localizados no coração do oligopólio mundial 
e aqueles que ficam na periferia deste. A economia ‘globalizada’ é excludente, pois é dirigida pelo movimento do capital e nada mais”.
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Indicadores Detalhamento

Emprego Crescimento abaixo da oferta de força de trabalho.

Participação dos salários na renda total
• Sofreu redução em 51 países, num total de 75 informantes.
• América Latina e Caribe registraram a maior queda (-13 %).
• Seguidos de Ásia e Pacífico (-10%) e dos países avançados (-9%). 

Desigualdade de renda
• Crescimento da desigualdade de renda em 2/3 dos países.
• Aumento de 70% na disparidade entre os 10% de assalariados com renda 

mais alta e os 10% com renda mais baixa*.

Precarização das condições de vida

Endividamento dos trabalhadores e de suas famílias em países com mer-
cado financeiro sem regulamentação – caso típico dos EUA – estimulados 
a investir no mercado imobiliário e de consumo, num quadro de salários 
estagnados. 

Precarização do mercado de trabalho
Crescimento do chamado “emprego atípico” – mediante contratos tem-
porários, por tempo determinado, trabalho informal, sem registro, sem 
direitos sociais, salários mais baixos.

Fragilização política
A expansão das formas “atípicas” de trabalho é entendida como uma das 
vias que pode ter contribuído para o enfraquecimento da capacidade de 
negociação dos trabalhadores, especialmente os menos qualificados.

Fonte: International Labour Organization (2008). Elaboração própria.

* Em 2007, por exemplo, os diretores executivos (CEO) das 15 maiores empresas dos Estados Unidos receberam salários 520 vezes superiores 
aos do trabalhador médio, aumentando a concentração de renda em comparação à diferença de 360 vezes registrada em 2003. 
Situações similares – ainda que com salários mais baixos – podem ser observadas em outros países como Alemanha, Áustria, Hong Kong 
(China), Países Baixos e África do Sul (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2008).

Quadro 1  Evolução do quadro mundial do trabalho – 1990/2007

Indicadores Detalhamento

Pobreza Do total de 551 milhões habitantes, pelo menos 213 milhões são pobres (39%).

Desemprego aberto Mais de 23 milhões (10%).

Informalidade Aproximadamente 103 milhões (43%) trabalham na informalidade.

Déficit de emprego formal Aproximadamente 126 milhões de trabalhadores (53% da PEA*).

Regulação social e direitos   

• Existe alguma legislação e proteção social aos trabalhadores informais em 
apenas 40% dos países.

• Em 2/3  dos países existe algum tipo de seguridade social para os trabalha-
dores autônomos.

Situação dos jovens 
(América Latina e Caribe)

• A população jovem é de 106 milhões.
• 58 milhões de jovens estão na PEA.
• 30 milhões de jovens trabalham na informalidade, correspondendo a 52% 

da PEA.
• 10 milhões de jovens estão desempregados, 17% da PEA.
• São 48 milhões de jovens inativos que não trabalham nem estudam e estão 

fora da PEA.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (2006). Elaboração própria.

* PEA: População Economicamente Ativa.

Quadro 2  Alguns indicadores do trabalho na América Latina
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Alguns indicadores de precarização do 
trabalho no Brasil

Em que pese a Agenda do Trabalho Decente13, os rela-
tórios mais recentes da OIT indicam que as características 
mais gerais do mercado de trabalho na América Latina (e 
no Brasil), embora apresentem redução na taxa média de 
desemprego de 11,4% em 1999 para 8% em 2007, ainda 
mantêm a tendência e os principais problemas que ca-
racterizam a precarização social do trabalho na região: a) 
geração insuficiente de postos de trabalho, mesmo com 
crescimento da população economicamente ativa (PEA); 
b) crescimento da produtividade restrito a um grupo de 
setores, com estagnação ou baixo crescimento nos de-
mais, indicando que parte das ocupações foi no trabalho 
informal; c) o trabalho nos serviços e comércio (terciário) 
ganha peso; d) aumento do desemprego e da informalida-
de; expansão dos empregos temporários e sem contrato, 
com aumento da população ocupada sem acesso à segu-
ridade social; flexibilização das condições para a rescisão 
dos contratos de trabalho; redução das indenizações por 
demissão; imposição de limites ao direito de greve; e de-
terioração dos rendimentos do trabalho num significativo 
número de países (CEPAL; PNUD; OIT, 2008, p. 11).

Em síntese, configura-se um quadro de desrespei-
to à Agenda do Trabalho Decente cuja defesa não tem 
resistido à avassaladora precarização social do traba-
lho trazida pela mundialização e continuidade das po-
líticas neoliberais nos anos 2000, apesar de avanços 
pontuais para alguns países, conforme balanço mais 
recente para o Brasil no período 1992-2007 (ORGA-
NIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2009), 
tais como: declínio do trabalho infantil, aumento do 
trabalho formal, aumento proporcional de idosos que 
recebem aposentadoria ou pensão, redução do percen-
tual de trabalhadores com duração da jornada acima 

do normal, crescimento proporcional dos que perma-
necem mais tempo no emprego, aumento das taxas 
de sindicalização e aumento da proporção de acordos 
que efetivaram aumentos reais de salários.

A evolução das taxas de desemprego revela o 
grau de desigualdade de geração, gênero e etnia no 
mercado de trabalho. No período 1992-2007, o de-
semprego masculino cresce de 5,4% para 6,1% e o 
feminino de 8,0% para 11,10%. Os desempregados 
brancos aumentam de 5,8% para 7,3%, enquanto os 
desempregados negros crescem de 7,2% para 9,3%.14 
É preocupante a situação da juventude. O desempre-
go dos jovens entre 15 e 24 anos passou de 11,9% 
em 1992 para 17% em 2007, quando a taxa total de 
desemprego era de 8,3%. Entre as mulheres jovens, 
a situação é pior, com 22,1% de desempregadas, se-
guidas pelos negros jovens (18% desempregados) e 
jovens brancos (15,9% desempregados). Ademais, 6,4 
milhões de jovens não estudavam nem trabalhavam 
em 2007 (18,8% do total). 

As taxas de desemprego urbano no Brasil, após a 
eclosão da crise mundial em outubro de 2008, con-
firmam que não há garantia de superação dos altos 
níveis de desemprego enquanto não houver uma 
ruptura com a forma de inserção do Brasil na glo-
balização.15 Aos desempregados, somam-se os tra-
balhadores informais,16 vivendo uma condição de 
extrema vulnerabilidade ou de desfiliação (CASTEL, 
1998). São os “sem emprego”.17 Esses constituem a 
maioria dos trabalhadores brasileiros, hoje. No perío-
do de 1998-2007,18 os “sem emprego” chegaram a
62,9% da população economicamente ativa em 2003, 
caindo para 54,4% em 2007 (DEPARTAMENTO IN-
TERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SO-
CIOECONÔMICOS, 2010), refletindo a queda do 
desemprego e o aumento do emprego formal nos úl-

13 Conforme a Agenda do Trabalho Decente, criada pela OIT em 1999, a partir do diagnóstico sobre o “mundo do trabalho” na América Latina 
nos anos 1990: “O Trabalho Decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, 
e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho (…). Os 
quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho Decente são a criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção 
social, a promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, expressos na Declaração 
dos Direitos, adotada em 1998” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006, p. 5). 
14 Ressalva-se que o período analisado não inclui as rápidas mudanças no mercado de trabalho em decorrência da crise mundial que se difundiu 
a partir de outubro de 2008. O relatório justifica que a série histórica analisada se encerra em 2007 em decorrência da não disponibilidade de 
dados da PNAD 2008, que só ocorreu em setembro/2009. O relatório da OIT foi publicado em 16 de dezembro de 2009.
15 No período de outubro de 2008 a março de 2009 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009a), em apenas 6 meses, houve 
um crescimento de 19% no pessoal desocupado, passando de 1.743.000 para 2.082.000, correspondendo ao percentual de recuperação do 
desemprego em 5 anos, no período 2003/2007, quando evoluiu de um total de 2.608.000 desocupados em 2003 para 2.100.000, em 2007 (INS-
TITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009b). A taxa de desocupação aumenta de 7,5% em outubro de 2008 para 9% em março 
de 2009. O setor industrial (extrativo, de transformação e outros) atinge, em abril de 2009, 5,9% de desocupação, voltando ao patamar de 2003, 
ano em que a desocupação atingiu as mais altas taxas de toda a década de 2000. Na região metropolitana de São Paulo, a taxa de desocupação 
salta de 7,7%, em outubro de 2008, para 10,5% em março de 2009, apresentando um crescimento de 36% de desocupados em apenas 6 meses.
16 Consideraram-se trabalhadores informais as categorias: assalariados sem carteira, assalariados “não sabe”, autônomos, empregadores que 
não contribuem para previdência, empregadas domésticas sem carteira, trabalho familiar, dono de negócio familiar e outros.
17 Os desempregados e trabalhadores informais, independentemente das metodologias que estimam o seu efetivo, são denominados pela Agen-
da de Trabalho Decente da OIT de “Déficit de Emprego Formal” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006).
18 Dados da PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, que engloba 6 regiões metropolitanas (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E 
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2010).
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timos 4 anos, conforme já mencionado anteriormen-
te, mas cuja recuperação foi interrompida pela crise 
mundial que atingiu o país.19

Esse processo confirma a nova configuração do tra-
balho precário como a tônica do mercado de trabalho. 
Está presente tanto nos setores mais dinâmicos e mo-
dernos do país, nas indústrias de ponta, como nas for-
mas mais tradicionais do trabalho informal, por conta 
própria, autônomo. Entende-se a precarização como um 
processo social que instabiliza e cria uma permanente 
insegurança e volatilidade no trabalho, fragilizando os 
vínculos e impondo perdas dos mais variados tipos (de 
direitos, do emprego, da saúde e da vida) para todos os 
que vivem do trabalho.20

SMRT – A psicopatologia da precarização 
e a psicopatologia da violência 

A partir do quadro acima delineado, deveremos 
nos deter nos contextos microssociais de trabalho para 
entender o adoecimento mental relacionado à precari-
zação. A psicopatologia da precarização se configura 
novo território no âmbito dos estudos da Saúde Mental 
Relacionada ao Trabalho (SMRT). A psicopatologia da 
violência extrapola o mundo do trabalho, apesar de pro-
fundamente relacionada a ele. Iremos nos deter à vio-
lência psicológica, que se expande atualmente no mun-
do do trabalho. Cabe lembrar, entretanto, que, quanto à 
natureza dos atos, a violência física está frequentemen-
te associada à psicológica (DAHLBERG; KRUG, 2006).

Inicialmente, tentemos resumir em que consiste a 
violência no trabalho e suas prováveis causas. A vio-
lência foi definida pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como “sendo o uso intencional da força física ou 
do poder”, o que, na interpretação de Dahlberg e Krug 
(2006, p. 279), “deveria ser entendido como inclusão da 
negligência e de todos os tipos de abuso físico, sexual 
e psicológico, tanto como suicídio e outros”. Esta in-
terpretação possui implicações amplas e inclui – entre 
outras exposições a fatores de risco de natureza física, 
biológica e química – a negligência patronal que resulta 
em exposição dos trabalhadores a substâncias neurotó-
xicas, causa de transtornos mentais dos quais não será 
possível tratar aqui, assim como não iremos abordar os 
danos psíquicos decorrentes de traumatismos crania-
nos provocados em acidentes de trabalho. Os aspec-

19 As taxas de informalidade por região metropolitana evidenciam um fenômeno, no período 2000 a 2007, que é a aproximação da proporção da infor-
malidade na região metropolitana de São Paulo/SP, maior centro industrial do país, com a informalidade da região metropolitana de Salvador/Bahia, 
fortemente marcada pela tradição de trabalho informal. Em 2007, essas taxas se igualaram: 41,5% em Salvador e 41,8% em SP. Esse quadro reflete uma 
das dimensões da precarização – o trabalho informal – que atualmente atinge tanto as regiões mais desenvolvidas do país, a exemplo de São Paulo, 
quanto as regiões mais tradicionalmente marcadas pela precariedade.
20 Deve-se observar que persistem velhas formas de trabalho precário anteriores ao capitalismo ou típicas da primeira revolução industrial: o tra-
balho escravo e o trabalho infantil. Práticas fortemente denunciadas pela OIT têm sido objeto de fiscalização especial do Ministério do Trabalho e 
Emprego, tendo resultado em resgates de trabalhadores e feito recuar abusos do capital em diferentes regiões do país. Em 2008, foram resgatados 
5.018 trabalhadores em condição de trabalho forçado (BRASIL, 2009). O trabalho infantil (de 5 aos 14 anos) vem apresentando uma queda em todos 
os anos desde 1998, quando representava 8,9%, chegando a 4,9% em 2007 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2009).

tos neurotóxicos que levam a transtornos mentais têm 
sido estudados por outros autores, inclusive no Brasil 
(CAMARGO; CAETANO; GUIMARÃES, 2005).  

Todas estas modalidades são formas de desgaste lite-
ral, que afetam as estruturas do sistema nervoso. Nossa 
abordagem irá restringir-se a um exame contextualizado 
do desgaste psíquico que se processa nas situações de tra-
balho a partir de uma outra perspectiva – a das perdas e 
das deformações que incidem na subjetividade a partir 
das instâncias sociais, das relações de poder e das ins-
tâncias administrativas que regem o trabalho assalariado 
nas organizações/empresas de todos os setores. O que fo-
calizaremos, portanto, será a violência – dominantemen-
te psicológica – que permeia um desgaste simbólico ou 
metafórico, o desgaste que empobrece a vida afetiva e o 
sentido do trabalho para quem o realiza (SELIGMANN-
-SILVA, 1994, 2004; PAPARELLI, 2009). Desgaste que 
poderá desembocar em transtornos psíquicos através 
de um conjunto de mecanismos e mediações.

“Em nome da excelência”: a violência 
embutida nos paradigmas da excelência 
organizacional

Na atualidade, a exacerbação da busca de competi-
tividade se reflete na retórica empresarial direcionada à 
excelência. Retórica que pode ser associada a uma ver-
dadeira ideologia, que tem veiculado a absolutização de 
um significado da palavra excelência impregnado pelas 
ideias de perfeição e de superioridade. Excelência enten-
dida como perfeição passou, então, a ser referência para 
tudo – materiais, processos, métodos e pessoas. Emergiu, 
assim, uma espécie de coerção à perfeição humana, algo 
que se transformou em invectiva onipotente e onipresen-
te nas empresas. Esta invectiva se evidencia como pro-
fundamente perversa, na medida em que ignora os limi-
tes e a variabilidade dos processos fisiológicos e mentais 
dos seres humanos, como a análise dos princípios e pa-
radoxos da excelência permite constatar (SELIGMANN-
-SILVA, 2001). Na Europa, a violência da excelência foi 
bem estudada por Monroy (2000), que pontuou os danos 
desta “doutrina” à saúde geral e mental dos trabalhado-
res e, também, descreveu como ela conduz à instalação 
de uma cultura propícia ao assédio. Em nome da exce-
lência, têm sido minadas as barreiras morais e aberto o 
espaço ao consentimento das ações perversas. 
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A violência da excelência em geral é marcada pela 
sutileza e imposta de modo a disfarçar a dominação, 
por exemplo, sob discursos e projeção de cenários de 
um futuro promissor para a empresa e para seus cola-
boradores (expressão que oculta a relação de poder em-
butida na subordinação capital/trabalho).21 

A imposição dos paradigmas da excelência acontece 
juntamente com a imposição do medo de discordar, já 
que o dilema é aderir ou ser excluído. Isso dá lugar a 
uma verdadeira coação ao fingimento – pois todos pre-
cisam mostrar-se excelentes, energizados para cumprir 
as metas e, por conseguinte, fingir (até para si mesmos) 
que estas são sempre alcançáveis.22 

Béatrice Appay (2005) nos mostrou como a violência 
psicológica pode ser encoberta pelo manto de uma falsa 
liberdade – a autonomia controlada – isto é, uma autono-
mia autorizada e estimulada em tudo o que favoreça de 
modo imediato o alcance das metas empresariais – con-
tanto que se restrinja a estes desígnios. Liberdade ilusória 
que implica, inclusive, no afrouxamento do autocontrole 
de tendências perversas até então submetidas à autocen-
sura. A autora esclarece de que modo a violência se ins-
creve, atualmente, na organização do trabalho. 

A retórica empresarial é refletida nas práticas de 
treinamento adotadas. Uma nova escala de valores per-
passa os principais paradigmas veiculados de forma se-
dutora, visando obter a adesão incondicional por parte 
dos novos colaboradores. Vejamos, a seguir, os princi-
pais paradigmas e as invectivas que passaram a reger a 
vida das empresas e as daqueles que nelas trabalham. 

1. Competitividade maximizada: A maximização da
competitividade da própria empresa, repetimos, 
é a grande finalidade do incremento à excelên-
cia. Ao ser transferida para os indivíduos, essa 
exacerbação da competitividade pode se tornar 
feroz. Além de incrementar o individualismo, 
cria também a violência. Para obter o máximo de 
cada um, estimula-se a onipotência e o narcisis-
mo adormecidos, levantando a crença de que os 
potenciais individuais são ilimitados, de modo 
que, além de não mais respeitar a integridade dos 
demais, o indivíduo deixa de ver os riscos de seu 
próprio desgaste (SENNETT, 2006). Sennett mos-
tra que a ameaça de degradação paira sobre as ins-
tâncias coletivas nos ambientes de trabalho, que 
antes mantinham vivos, mesmo com esforço, a 
reciprocidade quanto ao respeito, à confiança, ao 
reconhecimento profissional e humano – esteios 
para a construção coletiva de normas consensu-
ais que constituíam, ao mesmo tempo, marco éti-

21 No Brasil, Lima (1996) e Bernardo (2009) evidenciaram com clareza, em várias empresas, esta dominação mascarada e outros aspectos do 
contraste entre o discurso sedutor e práticas gerenciais potencial ou efetivamente adoecedoras.
22 Este aspecto tem sido constatado em estudos críticos sobre a gestão direcionada pelos imperativos neoliberais (MONROY, 2000), assim como 
em depoimentos de trabalhadores adoecidos (PEZÉ, 2008).
23 Bourdieu (1998); Heloani (2003); Seligmann-Silva (2001), entre outros.
24 Usamos a palavra “avassalador” considerando seu sentido pleno: transformar em vassalo – expressão de submetimento máximo.

co e uma referência para a atividade de trabalho 
fundada na experiência do ofício. As práticas de 
gestão adotadas fomentam a indiferença pelo des-
tino dos demais, que se transformam em rivais a 
serem derrotados ou mesmo excluídos. 

2. A supervalorização da flexibilidade é certamente 
o aspecto que tem sido alvo do maior número de 
estudos críticos,23 pois, além do papel que assume 
na precarização do trabalho, contribui para incre-
mentar a tensão e a fadiga ligadas aos esforços 
de adaptação continuada à cascata de mudanças 
de todo tipo. Muitas imposições organizacionais 
desprezam os conhecimentos sobre fisiologia, 
psicologia do trabalho e da aprendizagem e, ao 
mesmo tempo, empobrecem a identidade profis-
sional e o sentido do trabalho para aqueles que 
são obrigados a abandonar a capacitação e a expe-
riência profissional adquiridas para se tornarem 
flexíveis e polivalentes. 

A flexibilidade tornou-se verdadeiro imperativo 
ideológico que não atinge apenas estruturas e práti-
cas organizacionais, mas também ativa fortemente a 
dissolução de valores essenciais da ética individual 
e institucional, pois a injunção imperiosa é de que 
tudo seja flexibilizado – até o caráter e o ser profun-
do de cada um. Este é certamente o impacto mais 
avassalador24 da absolutização do paradigma da fle-
xibilidade, impacto que incide fortemente na saúde 
e na vida mental. 

3. Mudança e inovação continuadas: Grey publicou 
na Inglaterra, em 2002, artigo que teve grande re-
percussão nos meios administrativos e que contém 
crítica profunda e desmistificadora sobre o que o 
autor denominou fetiche da mudança permanente 
(GREY, 2004). A invectiva de inovar continuada-
mente está associada a esse fetiche, estendendo-se 
aos seres humanos que trabalham – e que devem 
ser não apenas renovados em suas características e 
capacidades, como também ser substituídos assim 
que se desgastem, seja por cansaço, adoecimento 
ou pelo próprio avançar da idade. Deste modo, 
o assalariado é coisificado, tornado descartável 
como qualquer ferramenta desgastada. 

Luc Boltanski (2008) mostra como a sucessão das 
mudanças vem impedindo, em geral, uma crítica que 
se torne capaz de mobilizar enfrentamentos solidá-
rios. Michael Burawoy (2000), entretanto, identifica 
alguns sinais de que estes enfrentamentos começam 
a reaparecer, pelo menos entre os trabalhadores do 
setor de serviços. 
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4. O paradigma da rapidez também mantém conso-
nância face à idealização da velocidade na cultu-
ra contemporânea. Corresponde assim, uma vez 
mais, ao ideal de onipotência e perfeição que co-
loca marca infamante em todos os desgastados e 
cria intolerância aos que não são velozes por osci-
lações da saúde ou porque estão sendo atingidos 
pelo envelhecimento. Assim, a maximização da 
intensificação do trabalho obriga o trabalhador a 
romper seu equilíbrio psico-orgânico. Na atualida-
de, em muitas organizações, a impaciência é ins-
titucionalizada em detrimento do trabalho bem 
feito. Estas são as instituições aceleradas, em que 
as rápidas mudanças sequer permitem o aprendi-
zado correto do trabalho que se modifica a cada 
passo, tornando-se fonte de frustração e angús-
tia (SENNETT, 2006). Portanto, o paradigma da 
rapidez também se articula ao anterior, para que 
a mudança permanente se faça velozmente, sem 
que importem a natureza e a complexidade do 
trabalho, sem, sequer, haver o tempo necessário 
para criar familiaridade com o trabalho – aspecto 
importante para que se desenvolva a engenhosi-
dade e evite a penosidade (SATO, 1991).

As formas de violência psicológica: 
assédio moral e assédio organizacional 

A violência psicológica pode acontecer de forma 
esporádica ou em momentos críticos, em conflitos in-
terpessoais ou quando situações geradoras de grande 
ansiedade criam descontrole emocional, com explo-
sões de raiva. Mal-estar, frustração, ressentimento e 
mesmo adoecimento podem ser produzidos em tais 
ocasiões, mas não se trata de assédio (HIRIGOYEN, 
1998, 2002). Quando a dignidade de alguém é sistemá-
tica e deliberadamente atacada, configura-se o assé-
dio moral, que pode ser individual ou coletivo. Soboll 
(2008), entre outros, distingue o assédio organizacio-
nal (resultante de estratégia organizacional) do assé-
dio moral propriamente dito, no qual os responsáveis 
podem ser individualizados. Nem sempre é fácil fazer 
a distinção destas duas modalidades.

A ideia de que o assédio seja expressão direta do sa-
dismo e da insensibilidade de alguém em posição de che-
fia foi muito disseminada e chegou a constituir consenso 
– logo após a divulgação do primeiro livro de Hirigoyen 

sobre o assunto no início dos anos 1990 (HIRIGOYEN, 
1998). A dominância do assédio organizacional tornou-
se agora nítida. Uma interpretação menos individualiza-
dora do assédio também pode contribuir para evitar uma 
centralização na vitimização, visto que esta tem ocasio-
nado, simultaneamente, dois prejuízos: a) obstaculizar a 
percepção das reais origens da escalada do assédio e, por 
conseguinte, o enfrentamento coletivo do problema; b) 
dificultar a superação dos danos psíquicos daqueles que 
são levados a se concentrar no papel de vítima. Superação 
que exigiria uma “despsicologização do conflito”, expres-
são de Davezies (2004).25

As finalidades do uso intencional da violência psicoló-
gica são de duas ordens: obter a submissão às imposições 
de produtividade ou provocar a demissão. Às vezes, as 
duas finalidades – obter submissão e excluir – estão imbri-
cadas. A violência pode ser uma pressão destinada a indu-
zir pedido de demissão – ao gerar uma situação insuportá-
vel ao empregado. Mas, não raro, os constrangimentos são 
impostos como forma de provocar descontrole emocional 
e explosões agressivas que ensejem uma demissão por jus-
ta causa (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008).

Um exemplo é o desígnio de suscitar demissão e 
exclusão da empresa de grupos que se tornaram “des-
cartáveis” ou indesejáveis, como após o adoecimento 
coletivo por LER/DORT (MAENO, 2001). Não importa 
a modalidade do assédio: o prolongamento de qualquer 
situação de assédio, principalmente na ausência de su-
portes afetivos e sociais, levará à vulnerabilização da 
saúde e potencializará os riscos de adoecimento mental 
ou do tipo psicossomático.

Transtornos mentais vinculados à pre-
carização e à violência

É possível identificar a escalada de um conjunto 
de transtornos mentais que tem sido reconhecido nos 
estudos de SMRT, em sua relação à violência contida 
na precarização social e do trabalho. Essa categoriza-
ção tem como fundamento estudos clínicos e sociais 
realizados em diferentes países, inclusive no Brasil, ao 
longo das últimas três décadas, e tem sido objeto de re-
visão e sistematização recentes.26 Estão incluídos neste 
grupo: quadros depressivos; esgotamento profissional 
(Burnout);27 o transtorno de estresse pós-traumático 
(TEPT);28 dependência de bebidas alcoólicas e outras 
substâncias (drogas ilegais e psicotrópicos). 

25 Hirigoyen (2002); Appay (2005); Soboll (2008); Pezé (2008); Davezies (2004), dentre outros.
26 Lhuilier (2007); Dejours (2007); Pezé (2008); Doniol-Shaw (2001); Huez; Sandret (2001); Elkeles; Seifert (1992); Seligmann-Silva (2003; [2011, 
no prelo]); Huws (2003); Merlo; Mendes (2009). Há também livro inédito, no prelo, de Miguel Matrajt intitulado Travail, subjectivité et societé. 
27 Apesar de não constar como diagnóstico da CID-10 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1992), a síndrome do Burnout faz parte, no Brasil, da lista 
de 12 transtornos mentais relacionados ao trabalho que se tornou oficial a partir da Portaria nº 1.339 /1999 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001).
28 Invisibilidade do TEPT nos registros previdenciários do Brasil: os dados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) sobre causas 
médicas dos benefícios em auxílio doença e auxílio acidentário não incluem avaliação específica do código F43.1, que é o referente ao TEPT. 
Constata-se, assim, a invisibilidade dos casos de TEPT relacionado ao trabalho nas estatísticas brasileiras da Previdência Social e consequente 
prejuízo para a análise dos impactos da violência na saúde mental.
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Na atual CID-10 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1992), não existe uma categoria diagnóstica que corres-
ponda aos quadros paranóides não psicóticos cada vez 
mais encontrados na prática dos serviços de saúde que 
atendem trabalhadores. Estes quadros aparecem como ex-
pressões clínicas das vivências de ameaça e perseguição 
no cotidiano de trabalho e se configuram, talvez, como 
uma modalidade da neurose da excelência, que foi des-
crita na França por Aubert e Gaulejac (1991). Constituem 
o produto de um clima organizacional de desconfiança, 
incerteza e intimidação em que o controle se configura 
como vigilância que não dá trégua. Os medos se multipli-
cam e criam um estado de tensão e alerta permanentes, 
no qual o trabalhador tem vivências de estar sempre sob 
ameaça, sujeito a ciladas, isolado, silenciado e sem poder 
confiar em ninguém. Surgem ideias de autorreferência, 
insônia e distúrbios psicofisiológicos. 

Mediações ao longo do itinerário do 
desgaste mental no trabalho precarizado

Estamos diante do entendimento de que os proces-
sos políticos, econômicos e culturais que terão resso-
nância no desgaste mental dos trabalhadores percorrem 
as passagens que se apresentam entre a esfera macros-
social, os contextos nacionais e as várias estruturas in-
ternas das organizações até alcançarem os indivíduos 
em diferentes situações concretas de trabalho. 

Na impossibilidade de examinar aqui a imensa varie-
dade de mediações existentes em diferentes atividades 
e situações, restringimos-nos a enfatizar a importância 
de alguns tipos de mediação comuns a diferentes ativi-
dades: os suportes institucionais e legais efetivamente 
atuantes na proteção social, os movimentos políticos e 
sociais, as defesas psicológicas coletivas e individuais 
que podem retardar ou mascarar o mal-estar ou mesmo 
a expressão dos adoecimentos, por exemplo, defesas 
psicológicas individuais ou coletivas voltadas ao dis-
farce ou à negação de sofrimento físico, ético-moral ou 
psíquico. Vale assinalar que as resistências efetivadas 
através de enfrentamentos coletivos das condições adoe-
cedoras, ao mesmo tempo que mobilizam conscientização 
e solidariedade, potencializam o polo da vitalidade. Trata-
se de resistências analisadas em muitos estudos, no Brasil 
e no mundo (SILVEIRA, 2003). Já a perda da razão social 
do trabalho tem como ressonância a perda do sentido do 
trabalho. E é esta perda de sentido que: a) constitui o cerne 
das formas de desgaste mental originadas pela metamorfo-
se perversa da organização do trabalho; b) consubstancia 
formas de desgaste mental que conduzem às depressões e 
ao burnout, além de atuar poderosamente na patogênese 
de outros transtornos psíquicos e psicossomáticos.29

Sem pretender examinar todos os meandros da 
trama complexa da produção do desgaste mental no 
trabalho precarizado, nos deteremos em algumas me-
diações importantes para o olhar do profissional de 
saúde (Quadro 3). 

29 Lembramos que o olhar dos profissionais atuantes em saúde/saúde do trabalhador e saúde mental não poderá se descontextualizar, mas terá, 
obviamente, que se concentrar nos próprios trabalhadores, em sua inserção social e na situação de trabalho. As características e as práticas de 
gestão que marcam essa situação precisam ser conhecidas para entendimento da causalidade e reflexão acerca das perspectivas de intervenção. 

Patamares e mediações O que é mobilizado

Passagem do patamar microssocial ao individual nas 
situações de trabalho

Processos psicossociais decorrentes da organização, dos vínculos, do 
tipo de gestão, dos processos de trabalho e dos graus de comunicação 
significativa, incluindo as defesas psicológicas e as resistências socialmente 
articuladas.

Dinâmicas no nível do indivíduo como unidade bio-
psicossocial em que se desenvolvem interações entre 
corpo/vida mental*/âmbito social

Em contextos de pobreza:

• Vulnerabilidades do corpo mal nutrido, fisiologia precarizada por más 
condições de vida, insuficiência de repouso etc.          

• Corpo extenuado e isolamento por fadiga, falta de acesso à participação 
social, à oportunidades de conhecimento, à conscientização política, à 
sociabilidade e a lazer significativos.

Em outros contextos.

Dinâmica intrapsíquica – que é apoiada nos suportes 
internalizados no passado pessoal e, ao mesmo 
tempo, em interação continuada com os outros 
patamares sociais

Fenômenos subjetivos: afetos (sentimentos, emoções e eventualmente 
paixões); valores conectados a estes afetos; defesas e resistências individuais.
Mobilização dos sentimentos e emoções face às percepções: a) de rupturas 
da ética e da sociabilidade; b) de ataques à dignidade; e c) de desproteção. 

* Vida mental designa o entrelaçado complexo cognitivo-afetivo.

Quadro 3  Patamares e mediações na dinâmica dos transtornos psíquicos relacionados ao trabalho
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Diferentes fenômenos vinculados à humilhação, à vi-
vência de incerteza, à injustiça e, em especial, a imposi-
ções, direcionados à violação de valores éticos e morais, 
encontram-se articulados a algo que ocupa o pano de fun-
do da precarização do trabalho: o esvaziamento vivencia-
do a partir do empobrecimento do significado do trabalho. 

Essa agressão ao sentido do trabalho foi vista por 
Freudenberger (1987) como uma questão central na 
gênese da síndrome que ele descreveu: o esgotamen-
to profissional (burnout). Outros autores, como Clot 
(2008), percebem-na como eixo central na dinâmica 
que origina as depressões no trabalho contemporâ-
neo em um processo profundamente conectado à per-
da do reconhecimento. 

No esgotamento profissional ou burnout, a crise 
ocorre diante do desmoronamento não apenas de uma 
visão idealizada de si mesmo e de uma missão (como 
dizia Freudenberger), mas também pela percepção de 
que foi abalado o caráter ético que dava sentido às ativi-
dades realizadas. Esse aspecto é especialmente visível 
quando se trata de um trabalho de natureza social, por 
exemplo, no ensino, na saúde e na assistência social. 

O desgaste da esperança pode tornar-se extrema-
mente preocupante na medida em que está profunda-
mente associado ao risco de suicídio. Não apenas as de-
pressões, mas também os demais transtornos psíquicos 
aqui relacionados à violência têm levado ao suicídio em 
casos analisados em profundidade.30 Desde a década de 
1990, entidades sindicais e a mídia da Alemanha e da 
Itália denunciam a violência organizacional que culmi-
na em suicídios e, até mesmo, em assassinatos. 

Vulnerabilidade preexistente e vulne-
rabilização das transformações atuais: 
contextos de pobreza

Ainda temos poucos estudos com enfoque mais dire-
cionado aos contextos de pobreza no âmito da psicopato-
gênese dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. 
Por isso realizamos a escolha de lembrar aqui os traba-
lhadores destes contextos, deixando de focalizar outros já 
mais estudados nos estratos socioeconômicos médios.

No trabalho precarizado, em contextos onde predomi-
nam trabalhadores pobres e de pouca escolaridade, estas 
duas condições – pobreza e pouca instrução – estabele-
cem uma vulnerabilidade maior ao adoecimento, tanto do 
ponto de vista orgânico (pela deficiência nutricional, por 
exemplo), quanto pela falta de acesso ao conhecimento 
e/ou a instâncias que ofereçam suporte social. Assim, os 
contextos de pobreza favorecem, simultaneamente, a in-
tensificação da dominação em que há uso de violência e o 
aumento da vulnerabilidade ao adoecimento, pois a falta 
de alternativas, nestes casos, costuma condicionar uma 
submissão que prolonga a situação desgastante até o esgo-

tamento (na fadiga patológica ou no burnout), a depressão 
ou outros adoecimentos. O estreitamento do mercado de 
trabalho e o desmonte das alternativas institucionais de 
proteção social alimentam esse processo. No caso de tra-
balhadores migrantes que vivem sozinhos, também faltam 
geralmente os suportes afetivos, o que favorece a desesta-
bilização psíquica, especialmente para aqueles que estão 
submetidos à discriminação e ao isolamento social nos 
locais de trabalho ou na situação de desemprego. Deve ser 
considerado, também, o valor – na proteção contra a de-
sestabilização da saúde mental – dos apoios sociais e afe-
tivos providos pelas famílias e, no caso brasileiro, muitas 
vezes pelas comunidades de conterrâneos – que oferecem 
casa e auxílio alimentar aos desempregados. 

Na constituição dos agravos aqui considerados, antes 
do desencadeamento e do surgimento de quadros clínicos 
caracterizados, existe, quase sempre, uma fase de vulnera-
bilização. O TEPT é o único dos transtornos mencionados 
no qual nem sempre é possível detectar essa vulnerabili-
zação antes do evento traumático que tem sido frequente-
mente considerado essencial ao diagnóstico. 

Esta fase de vulnerabilização é marcada por perdas 
e impedimentos resumidos no Quadro 4.

Além das perdas e dos impedimentos, entre outros 
aspectos na gênese de transtornos psíquicos no contexto 
da precarização social, não se pode deixar de mencionar 
o trauma sofrido em situação de trabalho, considerando 
aqui, especialmente, os eventos traumáticos, em que a 
violência toma a forma de ameaça iminente à vida (sofrer 
assalto no trabalho; vivenciar um acidente grave) e que 
podem levar ao desencadeamento de quadros de estresse 
pós-traumático (TEPT) e outros transtornos (depressões 
e mesmo quadros de psicose). 

No contexto da precarização, é necessário considerar, 
também, o fenômeno do presenteísmo, em que muitos as-
salariados, mesmo adoecidos, não revelam seus sintomas 
no trabalho nem procuram benefícios pelo medo de per-
der o emprego ao terminar o período de afastamento. Alia-
dos a esse temor, às vezes fortes mecanismos de negação 
psicológica dos sintomas fazem com que nem os próprios 
assalariados reconheçam os agravos sofridos por sua saú-
de. Em muitos casos, as pessoas ficam muito tempo sem 
procurar qualquer tratamento. Deste modo, os processos 
mórbidos evoluem, cronificam e se agravam. Um con-
junto de estudos indica que especialmente a morbidade 
psiquiátrica esteja tendo, em todos os países, um oculta-
mento importante e desastroso em seus desdobramentos. 
Relatório recente demonstra preocupação na Europa e 
nos Estados Unidos com a expansão do presenteísmo e os 
custos daí decorrentes (BADURA, 2009). O agravamento 
da patologia invisibilizada, quando a intensificação dos 
sintomas atinge finalmente um grau impossível de conci-
liar com o trabalho, culmina em afastamento prolongado 
– que implica em altos custos previdenciários, sociais e 
humanos. Outra decorrência é a de registros de morbida-
de falseados pelo presenteísmo.31 

30 Ver Thébaud-Mony (2007, 2009); Dejours (2004); Dejours; Bègue (2009); Santos (2009); Floen; Elkit (2009). 
31 Conforme Badura (2009), novos cuidados se impõem à análise de registros utilizados em Saúde Pública, mascarados pelo presenteísmo, com 
perda de confiabilidade das bases de dados.  
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Fase de vulnerabilização Detalhamento dos impactos

Perda de suportes sociais e afetivos
Importante na gênese de vários agravos, precede a eclosão do burnout e de quadros 
depressivos. Relevante no adoecimento por assédio moral, inclui perdas de suportes de 
sobrevivência social digna por retrocessos de ordem legal devidos à precarização social.

Perda de confiança
Desenvolve-se tanto com a exacerbação da competição interna, quanto pela percepção 
da onipresença da falsidade. Agrava-se na iminência e na sequência de enxugamentos 
(PDVs ou outras formas).

Impedimento do repouso e da recupera-
ção do cansaço

O medo, a fadiga acumulada e as perturbações do sono, acrescidos pela percepção 
da própria queda de desempenho, levam à ansiedade, à irritabilidade e ao mal-estar 
crescente. É quando, muitas vezes, emergem a autoacusação, a autodesvalorização e 
vivências de fracasso que configuram o caminho para as depressões e outros transtor-
nos psíquicos e psicossomáticos. O mal-estar continuado atinge – pela via do estresse 
ou por outros meios – o funcionamento (fisiologia) do organismo e, com o tempo, pode 
levar a alterações estruturais (enfarte cardíaco, por exemplo).

Atividade impedida

Atividade impedida no trabalho dominado é aquela que corresponde ao trabalho sau-
dável, vitalizador.* No trabalho intensivo, não há tempo para pensar nem para entrar em 
contato com os próprios sentimentos e fantasias. O medo de divergir e receber sanções 
intensifica a restrição imposta pela velocidade. Desta forma, é potencializado o impedi-
mento às reflexões de ordem crítica. Em suma, na atividade impedida estão boicotados, 
conjuntamente: iniciativa ao agir e ao pensar a partir do próprio ser, a formação de 
juízos críticos e a mobilização dos afetos vitais (CLOT, 2008).

Renúncia à ética
A dominação – na forma pela qual vem sendo exercida – ao violentar a vida mental e 
ao impor a priorização da meta empresarial, pode levar ao sacrifício da ética pessoal e 
profissional.

Perdas relacionais ao longo do processo 
de isolamento dos demais no ambiente 
de trabalho

Ocorre em várias situações: a) no assédio moral; b) no trabalho intensivo em que a 
fadiga e, mais adiante, a irritabilidade prejudicam o diálogo e o convívio social; c) por 
injunção organizacional que estimula a competição e o individualismo.

Silenciamento

Expresso no impedimento de manifestar-se, exercer crítica, fazer sugestões. Relacio-
nado a outro medo: o de não aguentar, cometer erros ou adoecer. É o que acontece 
quando o trabalhador, sem ter possibilidade de contestação, percebe a própria desvi-
talização e a lentificação do desempenho.

Perda da possibilidade de autenticidade Sentir-se ou ser explicitamente coagido à falsidade e à mentira.

Impedimento a ser reconhecido

A avaliação/reconhecimento é mais em função da adesão organizacional (obediência 
estrita e incondicional) às diretrizes/metas do que ao trabalho realizado e ao empenho 
de realizar o trabalho bem feito e fiel aos princípios éticos. Os critérios de avaliação, 
atualmente, com frequência, ferem o sentido do trabalho. 

Perda do respeito/ser desconsiderado e 
ferido em sua dignidade

Impossível ser significativo um trabalho no qual o indivíduo é desrespeitado em sua dig-
nidade humana. A preservação da dignidade também é essencial à estabilidade psíquica 
(DORAY, 2006).

Despossessão de si mesmo

A expropriação da subjetividade foi identificada em 1981 por Doray (1981, 2006) em 
trabalhadores de linha de montagem. O mesmo autor, agora, observa que o agravamento 
da dominação se fez acompanhar por um tipo de desrespeito à dignidade que também 
suscita a despossessão de si mesmo, o que também é afirmado por Le Blanc (2007).

Invisibilização
Os trabalhadores deixam de ser percebidos como pessoas presentes, são coisificados. 
Atinge certas categorias de trabalhadores pesquisadas por Costa (2002), que analisou 
garis em São Paulo, e por Le Blanc (2009), na França. 

* Trabalho vitalizador: sintetizando a visão de três pensadores, Spinoza (2007), Sainsaulieu (1988) e Clot (2008), é aquele no qual o ser do traba-
lhador está engajado – de forma plena e sem constrangimentos –, usando livremente a própria experiência, inteligência e criatividade ao mesmo tempo 
em que mobiliza desejos e fantasia. Um trabalho no qual possa ser reconhecido e reconhecer-se.

Quadro 4  Perdas e impedimentos na precarização social e do trabalho
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Pensando no caso brasileiro, possivelmente podería-
mos considerar que a instauração da prevenção secundária 
– detecção e tratamento precoces, como recomenda o rela-
tório – já constituiria um avanço inicial. Para que se crias-
se consenso a respeito, seria necessário, primeiramente, 
superar a ideologia da excelência e os preconceitos decor-
rentes contra os assalariados que apresentam sinais de des-
gaste, revelando seus limites humanos. Limites que, por 
escaparem aos imperativos de excelência, os assalariados 
tentam desesperadamente ocultar, temendo a condenação 
ao desemprego. 

Reflexões sobre o trabalho contemporâ-
neo: despertencimento social e desen-
raizamento em relação à natureza

É necessário lembrar que a flexibilização do traba-
lho ocorre sobre um patamar fossilista de tecnologias 
de base microeletrônica.32 Esta combinação de bases 
tecnológicas e política de gestão do trabalho encer-
ram dois processos sociais importantes que têm raízes 
profundas e são inerentes ao capitalismo: o desper-
tencimento/desfiliação social e o desenraizamento 
humano em relação à natureza. 

O processo de despertencimento social, como vimos, 
é produzido no seio da flexibilização, pelo binômio ter-
ceirização/precarização. Conduz à fragilização dos laços 
e dos referenciais de pertencimento social, levando, no 
limite, à desagregação social, com a proliferação de toda 
sorte de violência social, sofrimento e adoecimento, com 
destaque para as patologias musculoesqueléticas (LER/
DORT) e os transtornos mentais cada vez mais frequen-
tes, sem limites de classe, gênero, etnia, idade etc. 

O avanço da precarização e do despertencimen-
to social tende a apagar os referenciais de limites bio-
psicossociais no imaginário social, a exemplo das no-
ções de jornada de trabalho normal e de hora extra, 
bem como do trabalho infantil. Vale lembrar que são 
marcos construídos pelos movimentos sociais e con-
solidados na regulação social assumida pelo Estado 
desde o final do século XIX até a era fordista na déca-
da de 1970. São referenciais de grande importância, 
pois traduzem uma etapa civilizatória marcada pelo 
reconhecimento institucional de ciclos e limites bio-
psicossociais que perpassam a existência humana e a 
lida cotidiana. Contemplam, ainda que palidamente, as 
diferenças de fases da vida humana e gênero – infância, 
envelhecimento, morte – suas peculiaridades e possíveis 
rupturas por acidente, adoecimento etc. A desregulação 

social em curso é um processo de apagamento dessas no-
ções culturais que protegem a vida humana – de crianças, 
jovens, adultos, idosos homens e mulheres – revelando 
uma das faces da perda da razão social do trabalho. 

O reconhecimento dos limites biopsicossociais dos 
seres humanos no trabalho (expressos nas leis trabalhis-
tas, por exemplo) é fruto de um longo processo, nada 
linear. Apesar dos avanços em relação aos primórdios 
das sociedades urbano-industriais neste âmbito, chama 
a atenção um contínuo processo histórico de inversão 
das relações da humanidade na/com a natureza no seio 
destas sociedades que afeta tal reconhecimento. 

Trata-se da consolidação dos padrões de produção 
e consumo fossilistas, fruto das três revoluções indus-
triais que romperam com todas as formas de civiliza-
ção anteriores, invertendo radicalmente a relação da 
humanidade com/na natureza. Através desta ruptura, 
estabelece-se uma nítida linha de continuidade no seio 
das sociedades capitalistas urbano-industriais desde 
o século XIX, em termos da violação dos limites dos 
ecossistemas e da destruição ambiental – da camada de 
ozônio, contaminações químicas progressivas, aqueci-
mento global, desmatamento etc. –, revelando uma ci-
vilização inerentemente avessa à natureza e à vida.33 

Os acidentes industriais e as contaminações34 de ar, 
terra e água marcam uma página virada na história da hu-
manidade, revelando que as sociedades capitalistas flexí-
veis – permanentemente em crise social e ambiental – es-
tão assentadas num padrão de produção e consumo que 
dissemina, cotidianamente, inúmeras substâncias neuro-
tóxicas, cancerígenas, teratogênicas e mutagênicas – sem 
controle –, rompendo os limites de tempo (atingindo ge-
rações futuras) e de espaço, envolvendo todo o planeta e 
seus ecossistemas. Deve ser lembrado, ainda, que muitos 
produtos químicos – metais pesados e outros – além de 
atingirem a saúde em geral, apresentam danos específicos 
e graves para o sistema nervoso e a saúde mental. 

A inversão em relação aos ciclos da natureza é um 
processo contínuo de, no mínimo, quatro séculos. Este 
conduz a um despertencimento – socialmente produ-
zido – que não se confunde com o despertencimento 
social anteriormente visto. Trata-se de um despertenci-
mento de outro tipo: é um desenraizamento – interior e 
exterior – do ser humano em relação à natureza, é um 
desligamento profundo de si próprio que leva à dificul-
dade crescente em reconher-se enquanto ser da espécie. 
É a alienação de si mesmo enquanto ser humano gerado 
na/com a natureza. Este desenraizamento se expressa, 
por exemplo, na ruptura entre os tempos sociais do tra-

32 Trata-se do patamar tecnológico industrial fossilista dos atuais padrões de produção e consumo. Este se caracteriza pelo uso de fontes de 
energia cada vez mais potentes, ainda predominantemente fósseis; consumo em grande escala de recursos fósseis energéticos e matérias 
primas que levaram bilhões de anos para serem formados na superfície terrestre, subsolo e águas profundas; consumo de recursos naturais 
– fontes de energia, matérias primas e intermediárias – em quantidades inéditas (a exemplo do amianto, do benzeno); geração de milhares de 
substâncias sintéticas novas, a cada ano; geração de resíduos tóxicos, em qualidade e quantidades inéditas; imensa capacidade de produção e 
destruição em massa. Para maiores detalhes, ver Altvater (1995) e Franco (2003). 
33 Ver Rattner (2005), Rigotto (2008), Franco (2003), dentre outros.
34 Ver Capra (1982); Castleman (1996); Kurz (1997, 1999); Thébaud-Mony (1990, 2007); Torres (1993); Franco (1993, 1997, 2003); Freitas (1996); Fran-
co; Druck (1998); Freitas, Porto; Machado (2000); Porto (2000); De Marchi; Funtowicz; Ravetz (2000); Jobin (2006); Rigotto (2008), dentre outros.
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balho/vida e os biorritmos humanos, nas incompatibili-
dades entre os tempos/ritmos do capital e os tempos da 
natureza, de seus ciclos e mecanismos reguladores.35

A flexibilização do trabalho acelera os tempos sociais, 
radicalizando este processo de inversão. Tanto o desper-
tencimento social, quanto o desenraizamento em relação 
à natureza revelam o atributo inerente do capitalismo de 
ser um padrão civilizatório incapaz de incorporar os limi-
tes humanos e da natureza. É um tipo de sociedade que 
alimenta forças destrutivas da vida e não o contrário, na 
medida em que sua perspectiva é a dominação, o controle 
e a apropriação. Tocamos aqui nas raízes e nos fundamen-
tos de uma sociedade patogênica cujos tempos sociais são 
incompatíveis com os tempos da natureza, ou seja, com os 
ciclos de autorregulação dos ecossistemas e os biorritmos 
humanos (tempos de autorregulação biopsíquica).

É possível e necessário mudar o padrão dominante de 
sociabilidade fundado na competição e divisar um mun-
do pautado na razão social do trabalho, transitando para 
sociedades com horizontes dignos para seres humanos 
imersos não apenas em processos sociais/culturais, mas 
em ciclos da natureza como todos os demais seres vivos. 
Seres integrantes de uma rede que precisa ser resgatada 
no imaginário e nas práticas sociais no sentido de preser-
var e defender a vida em todas as suas formas, diversidade 
e manifestações. Esta construção requer um novo padrão 
civilizatório, com diferentes padrões de produção e con-
sumo, baseados em outras fontes de energia. 

À guisa de esperança: práticas de en-
frentamento da precarização social

Práticas de enfrentamento da precarização social do 
trabalho são louváveis, precisam ser fortalecidas e são 
uma necessidade em defesa da vida. Têm sido exerci-
das por agentes sociais diversos, tais como sindicatos de 
trabalhadores, o Estado – MPT, TRT, Cerest, SRTE, Fun-
dacentro,36 universidades (instâncias que não são mono-
líticas, diga-se de passagem). 

Nesse sentido, vale pontuar que a precarização do tra-
balho é uma construção histórica, sendo, portanto, modi-
ficável. Os adoecimentos e acidentes de trabalho também 
são evitáveis. A prevenção, embora envolva diversos níveis 
de complexidade, aponta para a necessidade de “civilizar” 
o mundo do trabalho a partir de elementos básicos, que 
precisam ser traduzidos em políticas públicas.

35 Este desenraizamento tem sua expressão máxima no trabalho infantil das sociedades contemporâneas que é a negação do ciclo natural da 
vida: criança é um ser em formação neurobiopsicossocial cuja duração e dependência é superior ao tempo de qualquer outra espécie viva conhe-
cida neste planeta. Atropelar este processo é antinatural, indigno e antiético. 
36 Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).
37 No cotidiano das práticas de Saúde Pública e das atividades clínicas, cabem também desafios de retorno ao humanismo e à ética, superando 
as tendências burocratizantes e esterilizantes atualmente em moda e, às vezes, realizadas sob exaltação aos choques de gestão realizados em 
nome da excelência. Que essas atividades sejam realizadas, sim, em nome da cidadania social que se encontra em retrocesso no mundo (CAS-
TEL, 2009) e sofre, também, pressões desestabilizadoras no Brasil (CARVALHO, 2004; IVO, 2008).
38 Esta perspectiva consiste em um dos objetivos do seminário, que foi realizado pelo Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petro-
químicos, Químicos e Plásticos de Alagoas e Sergipe (Sindipetro AL/SE) em 06 de novembro de 2009, em Maceió-Alagoas.

Elementos como a legislação do trabalho vigen-
te, que está sob ameaça, precisam ser preservados e 
cumpridos. Direitos sociais que defendam a vida são 
inegociáveis. É necessário resgatar a dignidade no tra-
balho e sua função social, impedindo a terceirização 
– ilícita, ilegal e antissocial – através das cooperativas 
fraudulentas, o assalariamento disfarçado em presta-
ção de serviços regulares, com pessoalidade e subor-
dinação ao contratante, as empresas do “eu sozinho”, 
dentre outras.

As perspectivas de solidariedade entre desemprega-
dos, terceirizados e todos aqueles que vivem do traba-
lho precisam ser resgatadas – reduzindo as barreiras en-
tre sujeitos coletivos que atuam em defesa dos direitos 
sociais – para afirmar uma razão social do trabalho.37 
Estas perspectivas passam pela necessidade de se redu-
zir jornadas de trabalho, sem prejuízo do salário para 
começarmos a trilhar dois caminhos na reconstrução 
do tecido social: a) desnaturalizar o recurso antissocial 
à hora extra e/ou às jornadas de trabalho prolongadas 
que levam ao adoecimento, respeitando biorritmos; b) 
enfrentar o empobrecimento e o desemprego – forma 
extrema de precarização, de negação social do indiví-
duo, forte geradora de adoecimento mental. 

É necessário enfrentar a precarização do mundo 
do trabalho com expansão do emprego, favorecendo 
real inclusão e pertencimento social (e não apenas 
vias compensatórias). A redução da jornada de traba-
lho pode favorecer esta inclusão, sendo, na verdade, 
um poderoso instrumento para a geração de emprego e 
para as políticas de saúde pública. 

Enfrentar a precarização social requer, também, 
mudanças de mentalidade e cultura política no sen-
tido de civilizar os ambientes de trabalho, banindo 
agentes agressivos, tais como amianto, benzeno, den-
tre outros, para “criar um ambiente cada vez mais li-
vre de poluentes que comprometem a existência do 
planeta” (SEMINÁRIO INTERNACIONAL PELO BA-
NIMENTO DO AMIANTO, 2009, sem paginação).38 Re-
quer desenvolver consciência em curto, médio e longo 
prazos voltada para diferentes padrões de produção e 
consumo, novas bases energéticas, vislumbrando um 
novo padrão de civilização que passa pela ressignifi-
cação do trabalho. Enfim, um mundo do trabalho não 
predatório que sirva para construir a sociabilidade e 
não a destruir. Que, ao nutrir-se da natureza, respeite 
seus ciclos, limites e complexidade.  
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Resumo

O principal propósito deste artigo é ampliar o cenário teórico atual da Saúde 
Mental e Trabalho. Por isso, o texto se baseia, também, nas nossas próprias 
contribuições para esta área nos últimos dez anos de pesquisas empíricas e teó-
ricas, em contextos de produção industrial e de serviços. Propõe-se discutir, 
por meio de algumas incursões no campo da saúde mental e trabalho, as reper-
cussões psíquicas geradas pelo trabalho contemporâneo. O artigo debate, tam-
bém, aspectos teóricos e práticos das relações entre organizações do trabalho 
contemporâneas e a subjetividade, de acordo com a Psicodinâmica do Traba-
lho, em seus fundamentos teóricos na psicanálise e na tradição compreensiva 
das ciências hermenêuticas. Utilizamos as atuais contribuições da clínica do 
trabalho dejouriana para a compreensão das relações entre saúde mental e 
trabalho. Há, também, referências à Psicodinâmica do Trabalho aplicada em 
organizações contemporâneas (indústria e serviços) baseadas na proposta teó-
rico-metodológica de Dejours.  

Palavras-chave: saúde mental e trabalho; subjetividade; Psicodinâmica 
do Trabalho.

Abstract

The main purpose of this paper is to amplify the current theoretical scenery 
of Mental Health and Work area. Therefore, the text is also based on our own 
contributions to this area in the last ten years of empirical and theoretical 
research within the context of industrial production and services. The study 
discusses the psychological effects of contemporary work, by entering into the 
Work and Mental Health field. It also discusses the theoretical and practical 
aspects of the relationships between contemporary work organizations and 
subjectivity, according to Psychodynamics of Work, based on it’s theory of 
Psychoanalysis and on the comprehensive tradition of hermeneutics sciences. 
The current  contributions of the Dejourian Clinic of  Work was used to understand 
the relationship between mental health and work. There are also references to  
Psychodynamics of Work applied in contemporary organizations (industry and 
services) based on Dejour’s theoretic-methodological proposal.     

Keywords: mental health and work; subjectivity; psychodynamics of work.
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Introdução

Este texto sintetiza algumas de nossas contribuições 
teóricas, nos últimos anos, para o campo geralmente 
interdisciplinar e transdisciplinar da “Saúde Mental e 
Trabalho” que podem ser úteis para o debate: “o mundo 
contemporâneo do trabalho e a saúde mental do traba-
lhador”. Utilizamos aqui os resultados de nossos estu-
dos empíricos, nos setores industrial e de serviços, sem 
uma preocupação em relatar os dados quantitativos e as 
metodologias, visto que isso já foi detalhado em diver-
sos trabalhos anteriores e, principalmente, porque, no 
presente texto, o essencial e o mais importante foi prio-
rizar e ressaltar as contribuições teóricas destes estudos 
para o debate ora em questão. Escolhemos tratar de dois 
casos específicos de produção: um, de serviços de tele-
atendimento. O outro, da indústria de processos contí-
nuos cujas peculiaridades no tocante à organização do 
trabalho são amplamente discutidas na literatura (MO-
RAES NETO, 1989). Os dois casos aqui apresentados, 
de produção de serviços e de produção industrial, são 
ícones que talvez possam ser extrapolados para a com-
preensão de diversas outras situações de trabalho no 
que tange à relação trabalho-saúde.

Nossas contribuições para o presente debate vão ao 
encontro dos passos mais recentes da evolução da Psi-
codinâmica do Trabalho, dentre eles, a ressonância que 
a abordagem dejouriana encontrou com o caminho tri-
lhado pela tradição compreensiva das ciências huma-
nas (LANCMAN; UCHIDA, 2003). Christophe Dejours 
incorpora as contribuições desta questão hermenêutica, 
conforme já apontamos também em outros trabalhos 
anteriores. Isso trouxe severas implicações teóricas e 
metodológicas para o campo da Psicologia do Trabalho, 
contribuindo para o seu distanciamento de uma abor-
dagem psicologizante ou muito abstrata, ainda que no 
interior de uma psicologia aplicada (DEJOURS, 1996), 
fragmentada pelas distinções entre ciências da nature-
za e ciências do espírito.

Por ora, destacaremos como noções centrais da Psico-
dinâmica do Trabalho, com base em diversos estudos
nos setores industrial e de serviços: 1) reconhecimen-
to; 2) identidade; 3) compromisso entre sofrimento e de
fesa; 4) sublimação; 5) racionalidade pática (pathique);
6) alienação social. Essas noções permitem compreender 
(dentro de uma tradição compreensiva e de construção 
de sentido pelos atores da organização do trabalho) as 
relações entre saúde mental e trabalho contemporâneo. 
Ressaltaremos, neste texto, os problemas que o traba-
lho moderno impõe à formação da identidade, apoiados 
tanto em pesquisas teóricas quanto empíricas:

Um dos pontos mais destacados na Psicodinâmica 
do Trabalho é a importância do trabalho na formação 
da identidade. A constituição da identidade é aqui 
entendida como processo que se desenvolve ao lon-
go de toda a vida do sujeito, e que está vinculada à 
noção de alteridade. Este processo deixa sempre em 
aberto uma lacuna, que nunca é preenchida. É a par-
tir do “olhar do outro” que nos constituímos como 

sujeitos; é justamente na relação com o outro que nos 
reconhecemos em um processo de busca de seme-
lhanças e de diferenças; são as relações cotidianas 
que permitem a construção da identidade individual 
e social, a partir de trocas materiais e afetivas, fazen-
do com que o sujeito, ao longo de toda a sua vida, 
constitua sua singularidade em meio às diferenças. 
Na vida adulta, o espaço do trabalho será o palco pri-
vilegiado dessas trocas. Ele aparece como o media-
dor central da construção, do desenvolvimento, da 
complementação da identidade e da constituição da 
vida psíquica. (LANCMAN, 2008, p. 34)

Acompanhando a evolução epistemológica deste 
nosso campo de atuação, verificamos que algo de inova-
dor ocorre na compreensão das implicações do trabalho 
sobre a saúde mental. Face às modificações do próprio 
trabalho, em especial com o crescimento econômico do 
setor de serviços e com o amplo emprego das tecnologias 
microeletrônicas no cenário produtivo contemporâneo, 
ninguém ousaria negar que o trabalho se torna menos 
material, menos concreto (GALVÃO; SILVA; COCCO, 
2003) cedendo terreno à proeminência dos componentes 
cognitivos, psíquicos e afetivos da carga de trabalho. 

Patologia é o termo comumente usado, na literatura 
de Psicologia do Trabalho, para designar “descompensa-
ção psicopatológica, ou seja, uma ruptura do equilíbrio 
psíquico que se manifesta pela eclosão de uma doença 
mental” (DEJOURS, 2006, p. 35). Ao longo deste texto, 
quando usarmos o termo patologia, estaremos nos refe-
rindo a estas descompensações..., como também é co-
mumente feito por Dejours em seus textos. Cabe ressal-
tar aqui que uma grande contribuição da Psicodinâmica 
do Trabalho (epistemológica e teórico-metodológica) 
para a Psicologia do Trabalho (e para o campo da saúde 
mental e trabalho) foi mostrar e demonstrar que, “se o 
sofrimento não se faz acompanhar de descompensação 
psicopatológica, é porque contra ele o sujeito empre-
ga defesas que lhe permitem controlá-lo” (DEJOURS, 
2006, p. 35). A questão da normalidade torna-se, assim, 
um foco de interesse na abordagem dejouriana, confor-
me exploraremos mais adiante.

Ou seja, defendemos a tese, apoiados na Psicodinâ-
mica do Trabalho, de que o que temos, então, de inova-
dor, do ponto de vista epistemológico no campo da saú-
de mental e trabalho, é que o conhecimento das novas 
patologias do mundo contemporâneo do trabalho (ou, 
quiçá, da normalidade...) tem se deslocado, profunda-
mente, rumo: 1) à imaterialidade do trabalho predomi-
nantemente cognitivo e subjetivo (novas tecnologias 
da informática, automação microeletrônica, produção 
intangível dos serviços) em contraponto à antiga ma-
terialidade concreta dos processos de produção; 2) ao 
sujeito em contrapartida ao objeto; 3) à subjetividade 
das condutas e da ação em contraponto à objetividade 
do comportamento visível; 4) à experiência vivida, i.e., 
a vivência psíquica do sujeito no trabalho em contra-
partida às experiências concretas experimentadas num 
dado posto de trabalho (temperatura, ruído, agentes 
químicos, vibrações, iluminação etc.); 5) à normalidade 
(sofrimento e defesas) em contraponto à patologia.
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Contribuições da Psicodinâmica do Tra-
balho para a compreensão do problema 
em pauta: tese proposta

O campo da Psicopatologia do Trabalho tem seus pri-
mórdios arraigados em uma fértil materialidade, em uma 
coerente concretude das condições de trabalho, haja vista 
os trabalhos de Le Guillant, Begoin, Sivadon. A Psicologia 
do Trabalho, na França, também emergiu de trabalhos que 
se amarravam, de uma forma ou de outra, nos aspectos 
concretos das condições de trabalho, como atestam o mo-
vimento higienista de 1802 e a criação da liga de higie-
ne mental, e os trabalhos de Edouard Toulouse (um dos 
fundadores da Psiquiatria Social), Armand Imbert, Jose-
pha Joteyko e Jean-Maurice Lahy, entre meados do século 
XIX e as primeiras décadas do século XX. Contribuições 
importantes foram auferidas pela Psicologia do Trabalho, 
na França, pelas interações com a Ergonomia francesa. 
Tal contribuição da Ergonomia à Psicologia do Trabalho 
desponta e se consolida, em especial, com os estudos de 
Suzane Pacaud (por volta de 1946) e, posteriormente, com 
Ombredane, Faverge, Leplat, Theureau, Pavard, Catherine 
Teiger, Alain Wisner e François Daniellou. 

Não se trata, aqui, de negar as condições concretas 
da atividade de trabalho e suas implicações na saúde 
mental. Trata-se, por ora, de apontar que algo interes-
sante vem ocorrendo na compreensão atual sobre as 
patologias relacionadas ao trabalho: um deslocamento 
epistemológico do campo interdisciplinar “Saúde Men-
tal e Trabalho” (e da Psicologia do Trabalho) rumo aos 
aspectos nem tanto concretos, nem tanto materiais do 
trabalho e, assim, mais próximos da vivência subjetiva 
dos que trabalham. Isso ficará evidenciado quando fo-
carmos as contribuições da Psicodinâmica do Trabalho 
no entendimento das relações prazer-sofrimento-traba-
lho no contexto contemporâneo da produção de servi-
ços, tendo como exemplo o serviço de teleatendimento, 
e na moderna indústria automatizada cujo exemplo pa-
radigmático, segundo Moraes-Neto (1989), é a indústria 
de processo contínuo.

Parte da obra de Dejours propõe pensar a normalidade 
– ou o enigma da normalidade (DEJOURS, 1996, p. 198). 
Ele utiliza, ainda, em outro texto, a expressão “norma-
lidade como enigma” (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET,
1994, p. 127) e “normalidade enigmática” (p. 126). A nor-
malidade é um compromisso entre sofrimento e defe-
sa – em contraponto às patologias como abordadas na 
Psiquiatria clássica. Diferente desta, na Psicodinâmica 
do Trabalho ressalta-se a questão da centralidade do 
trabalho na Psicologia. Esta expressão, “centralidade 
do trabalho na Psicologia”, usada pelo autor, significa 
que o trabalho não é um objeto particular entre tantos 
outros, mas que está colocado no centro da Psicologia, 
no mesmo nível que a sexualidade (DEJOURS, 1996, p. 
199), ou seja, “não há neutralidade do trabalho diante 
da saúde mental. Mas esta dimensão pática (pathique) 
do trabalho é amplamente subestimada nas análises...” 
(DEJOURS, 2006, p. 35).

A racionalidade pática visa não ao sucesso da ação 
segundo o mundo social, mas à coesão e à coerência 
entre a ação e os objetivos do sujeito em conservar sua 
saúde. Certas condutas podem contrariar o que seria so-
cialmente esperado porque estão em contradição com a 
racionalidade instrumental. No cerne da racionalidade 
pática (ou subjetiva), são absolutamente racionais por-
que contribuem na conservação de si, “protegendo o 
corpo da doença e o espírito da loucura” (DEJOURS, 
1996, p. 204).  A racionalidade pática liga-se aos objeti-
vos do sujeito para a conservação de si e de seu mundo 
subjetivo. Esta racionalidade não tem por finalidade 
principal o sucesso da ação ao olhar do mundo social, 
mas sim, a proteção do sujeito.

No universo desta centralidade do trabalho, a Psi-
codinâmica do Trabalho amplia o conhecimento dos 
limites entre normalidade e patologias, tomando como 
objeto as defesas e as estratégias defensivas que, na Psi-
canálise convencional, não se entrelaçaram com o con-
texto da atividade de trabalho. As estratégias coletivas 
de defesa vieram preencher um espaço dantes enigmá-
tico das articulações entre o singular e o coletivo no 
contexto pautado pelo trabalho enquanto mediador es-
sencial. A Psicologia do Trabalho agora tem, no traba-
lho, o seu operador de inteligibilidade primordial para 
compreensão dos processos relativos à saúde mental ou 
às patologias, buscando compreender, também, outros 
processos que se passam na imaterialidade e na quase 
intangibilidade das vivências psíquicas (como o sofri-
mento), numa normalidade enigmática.  

Ora, a normalidade torna-se, então, um objeto de 
estudo científico. Uma evolução trazida pela Psicodi-
nâmica do Trabalho foi colocar também a normalidade 
como foco de suas atenções, ampliando o escopo para 
além da visão (até então limitada) de que um proble-
ma de investigação deveria ser somente aquele pautado 
pela concretude de uma lesão ou de uma descompensa-
ção psicopatológica. No lugar dessa materialidade con-
creta do adoecimento, as pessoas, no mundo do traba-
lho contemporâneo, sofrem e suportam um sofrimento 
que, se não as leva ao estado de descompensação psico-
patológica, é porque entram em jogo as defesas. A este 
jogo entre sofrimento e defesa, numa normalidade enig-
mática, conforme expressão do autor, Dejours (1996, p. 
198-199) dá o nome de compromisso. Destaca-se, nessa 
evolução da Psicodinâmica do Trabalho, a adoção, tam-
bém, da noção de experiência vivenciada:

Na psicodinâmica do trabalho, o sofrimento é uma 
experiência vivenciada, ou seja, é um estado men-
tal que implica um movimento reflexivo da pessoa 
sobre seu “estar no mundo”, para utilizar um concei-
to da fenomenologia alemã, aplicado à condição de 
trabalhador. (...) O conceito de sofrimento pertence 
à ordem do singular; o sofrimento coletivo é incon-
cebível, já que não existe corpo coletivo. Se, clini-
camente, se observam estratégias coletivas de defesa 
fundadas em uma cooperação entre sujeitos, por ou-
tro lado o sofrimento permanece sempre individual 
e único. (DEJOURS, 1999, p. 19)
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Dentro mesmo da normalidade, algo de anormal 
ocorre: as pessoas aparentam normalidade, as pessoas 
que trabalham estão normais, mas, em suas vivências (ou 
em sua experiência vivenciada, como anteriormente ex-
plicado por Dejours), em sua experiência subjetiva mais 
íntima, individual, experimentam um sofrimento ligado 
ao trabalho, o qual merece, como as patologias, atenção e 
investigação por parte da Psicologia do Trabalho.

A questão da normalidade leva a Psicodinâmica 
do Trabalho rumo à racionalidade que desempenha 
um papel central entre o prazer e o sofrimento no tra-
balho e que possui um estatuto diferente da raciona-
lidade instrumental. Trata-se da racionalidade pática 
– pathique (DEJOURS, 1996, p. 204), conforme ante-
riormente explicado. 

No Brasil, nos anos de 1980 e 1990, o estudo das 
patologias do trabalho geralmente esteve centrado, de 
um lado, na organização do trabalho (tida como pato-
gênica e como determinante essencial do adoecimento) 
e nas condições de trabalho para apontar e no outro la-
do, as síndromes e os adoecimentos que acometiam os 
trabalhadores. Entre estes dois extremos, permanecia 
uma lacuna na compreensão de como as mazelas da or-
ganização do trabalho se convertiam em adoecimentos 
na estrutura biológica ou mental do trabalhador indi-
vidual. Como bom exemplo, temos, nesses anos 1980 
e 1990, os estudos sobre as então denominadas LER 
(lesões por esforços repetitivos). Alguns destes estudos 
focavam brilhantemente as características patogênicas 
de uma dada organização do trabalho (que possuía, 
segundo estas pesquisas, um caráter determinante es-
sencial dos adoecimentos). No entanto, estes estudos 
pecavam no estabelecimento de um nexo causal, cien-
tificamente verificável, entre a organização do trabalho 
e o adoecimento individual. 

Como compreender esta transição do “mal” da or-
ganização do trabalho para o corpo e a mente dos in-
divíduos? Por quais mecanismos de ordem psicológica 
a patogenia da organização do trabalho se manifesta 
como adoecimento de um dado indivíduo, dotado de 
uma singularidade irredutível ao caráter genérico dos 
dados estatísticos de adoecimento de uma dada popu-
lação em uma dada organização do trabalho?

O problema desses estudos, anteriormente citados, so-
bre os problemas de saúde (em especial, a saúde men-
tal) causados pelo trabalho, desde Le Guillant e Begoin, 
é o mesmo detectado por Dejours quando analisa os es-
tudos clínicos da Psicopatologia do Trabalho, incluindo 
o excelente estudo de Begoin sobre a neurose das tele-
fonistas: não foi possível, neles, detectar uma patologia 
mental do trabalho:

Apesar de certos resultados espetaculares – em parti-
cular a neurose das telefonistas (Begoin, 1957) –, não 
foi possível descrever uma patologia mental do tra-
balho comparável à patologia das afecções somáticas 
profissionais, cuja variedade e especificidade, aliás, 
são conhecidas. (DEJOURS, 2006, p. 35)

A solução para esta lacuna entre o coletivo e o in-
dividual pode ser equacionada, também, pela Psicodi-
nâmica do Trabalho em sua sintonia com a tradição 
compreensiva das ciências hermenêuticas (DEJOURS, 
1996; LANCMAN; UCHIDA, 2003). Embora hoje te-
nhamos, naquilo que chamamos de Clínicas do Tra-
balho, outras abordagens que igualmente vêm pensan-
do esta questão, optamos por focar na Psicodinâmica 
do Trabalho, porque nossa experiência empírica, em 
trabalhos de intervenção e ação prática em diferentes 
organizações do trabalho, tem nos demonstrado o seu 
poder de transformação das mesmas em benefício dos 
que sofrem no trabalho.  

A elucidação da lacuna, ora apontada, envolve a 
compreensão, nos cenários do trabalho contemporâ-
neo, de termos essenciais à Psicodinâmica do Trabalho 
anteriormente citados.  

A Psicodinâmica do Trabalho se concentra na cole-
tividade do trabalho (numa dada organização do traba-
lho) e não apenas em indivíduos isolados. Embora não 
faça recomendações terapêuticas individuais, mas pro-
ponha modificações reais na organização do trabalho, 
que atinge todo um coletivo de trabalhadores, ela não 
descarta as vivências singulares, as experiências indi-
viduais, como o sofrimento (DEJOURS; ABDOUCHELI; 
JAYET, 1994). Os seus conceitos essenciais, fundados 
na Psicanálise, na Hermenêutica e na Teoria da Ação 
(LANCMAN; UCHIDA, 2003), permitem compreender 
o espaço entre o que está dado na dimensão coletiva (a 
patogenia de uma dada organização do trabalho, como 
na que predomina o trabalho parcelado, repetitivo, mo-
nótono) e as suas manifestações na totalidade biopsí-
quica do indivíduo – não apenas a sua “normalidade 
sofrente” (DEJOURS, 2006, p. 36), mas também as pato-
logias ou as descompensações psicopatológicas.   

Para a saúde mental, faz-se necessário, ainda, a “psi-
codinâmica do reconhecimento” (DEJOURS, 2006, p. 
34), ou seja, o reconhecimento, pelo outro, do esforço do 
ego para suprir, no real do trabalho, por meio da subje-
tividade e da atividade subjetivante (i.e., inteligência as-
tuciosa, inteligência da prática – métis, e a sabedoria da 
prática – phronésis (DEJOURS, 1997, p. 43-48), a lacuna 
entre a organização do trabalho prescrita e a organização 
do trabalho real. Este esforço envolve o métier, a subver-
são e a transgressão das regras prescritas para realizar 
um trabalho bem feito (DEJOURS, 1999, p. 49). Trata-se 
do reconhecimento do trabalho (e não da pessoa), algo, 
segundo a Psicodinâmica do Trabalho, essencial para a 
construção da identidade no trabalho (LANCMAN, 2008, 
p. 34). Estamos, aqui, diante de um julgamento de beleza 
(DEJOURS, 1997, p. 54) realizado pelos pares, pelo cole-
tivo ao qual o trabalhador pertence:

Diferentemente da construção da identidade no cam-
po erótico, a construção da identidade no campo so-
cial implica não somente a relação com o outro, mas 
também a referência a um terceiro termo – o real. O 
reconhecimento da identidade do sujeito no campo 
social não é direto; diz respeito à relação que o sujei-
to mantém com o real. Não se trata, portanto, de um 
julgamento direto do outro sobre o sujeito, que talvez 
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dependa do amor, mas de um julgamento sobre a re-
lação do sujeito com o real, que, neste caso, se dá no 
trabalho. O acesso ao real não é, nunca, imediato: 
supõe sempre uma instrumentalização, ou seja, um 
trabalho. O que o sujeito procura fazer reconhecido 
é o seu fazer e não o seu ser. Portanto, o reconhe-
cimento da identidade no campo social é mediado. 
Somente depois de ter reconhecida a qualidade de 
meu trabalho é que posso, em um momento poste-
rior, repatriar esse reconhecimento para o registro da 
identidade. (DEJOURS, 1999, p. 21)

O que extraímos, afinal, das noções dejourianas de 
sublimação (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 
37), de identidade, de compromisso, de reconhecimen-
to e de alienação é fundamental para compreender o 
tema, ora proposto, do mundo contemporâneo do tra-
balho e da saúde mental do trabalhador. Defendemos a 
tese de que as novas atividades de trabalho, aqui foca-
das, comprometem a saúde mental porque: dificultam 
drasticamente a utilização de recursos necessários para 
a sublimação (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994); 
não satisfazem as necessidades de reconhecimento 
(DEJOURS, 1999, p. 97-98; DEJOURS, 2006, p. 34); com-
prometem um compromisso eficaz (do ponto de vista 
da saúde) entre sofrimento e defesas (DEJOURS, 1996); 
e dificultam a consolidação da identidade pelo traba-
lho. A questão da identidade é fundamental, pois: 

O trabalho se inscreve então na dinâmica de realiza-
ção do ego. A identidade constitui uma armadura da 
saúde mental. Não há crise psicopatológica que não 
esteja centrada numa crise de identidade. Eis o que 
confere à relação para com o trabalho sua dimen-
são propriamente dramática. Não podendo gozar os 
benefícios do reconhecimento de seu trabalho nem 
alcançar assim o sentido de sua relação para com o 
trabalho, o sujeito se vê reconduzido ao seu sofri-
mento e somente a ele. Sofrimento absurdo, que não 
gera senão sofrimento, num círculo vicioso e dentro 
em breve desestruturante, capaz de desestabilizar 
a identidade e a personalidade e de levar à doença 
mental. (DEJOURS, 2006, p. 34-35)

A identidade pelo trabalho, no entendimento da saú-
de mental, é um traço marcante da Psicodinâmica do 
Trabalho. Para entender saúde e sofrimento no trabalho, 
temos buscado, em nossos estudos, compreender como o 
reconhecimento (pelo outro), num julgamento de beleza 
e utilidade – para utilizar os termos de Dejours (1997, p. 
54) – é fundamental para a constituição da identidade.

O trabalho tem, ainda, uma função psíquica: é um 
dos grandes alicerces de constituição do sujeito e de 
sua rede de significados. Processos como reconheci-
mento, gratificação, mobilização, mobilização da in-
teligência, mais do que relacionados à realização do 
trabalho, estão ligados à constituição da identidade e 
da subjetividade. (LANCMAN, 2008, p. 31)

Quando estes processos acima citados encontram-
-se impedidos ou dificultados, abre-se espaço para o 
sofrimento e, talvez, posteriormente, para as descom-
pensações psicopatológicas. Isso nos tem permitido 
compreender a gênese dos danos à estrutura psíquica 
dos trabalhadores pela organização do trabalho em suas 
novas facetas no mundo contemporâneo. 

Psicodinâmica do Trabalho e a produ-
ção de serviços contemporânea: o caso 
do setor de teleatendimento

Na produção de serviços da atualidade, pautada 
pelas modernas tecnologias da informação aplicadas 
na gestão e no maior controle do trabalho (GALVÃO; 
SILVA; COCCO, 2003) – num cenário próprio ao que 
estes autores chamam de “capitalismo cognitivo” 
– a situação é bem grave do ponto de vista da saú-
de mental. Quer estejamos falando de um serviço de 
vendas, cujos resultados e indicadores das vendas de 
um trabalhador são transformados em símbolos mani-
pulados por um programa de computador; ou de um 
serviço de ensino, no qual notas, frequências, desem-
penhos, etc. são controlados por intermédio de um 
sistema informacional; ou ainda de um serviço de te-
leatendimento, no qual as tecnologias da informação 
permitem monitorar e controlar os tempos de atendi-
mento, a qualidade do mesmo, a linguagem, o número 
de atendimentos realizados por unidade de tempo etc. 
– percebemos que há algo em comum entre diferentes 
produções de diferentes tipos de serviços, que impac-
ta, significativamente, em todos eles, a relação saúde-
trabalho, segundo a Psicodinâmica do Trabalho: maior 
controle do trabalho e menor autonomia para a livre 
elaboração dos modos operatórios e das estratégias de 
ação. Já é bem conhecida, desde a Psicopatologia do 
Trabalho até à Psicodinâmica do Trabalho, a sensível 
relação entre dois termos: funcionamento psíquico 
e rigidez do controle pela organização do trabalho. 
Onde se exacerba o segundo termo, restringindo a 
margem de manobra para as mudanças nas formas de 
trabalhar, compromete-se o primeiro, como já bem co-
nhecido desde os estudos e as críticas sobre o modo 
taylorista de organização do trabalho e seus impactos 
sobre o funcionamento psíquico dos indivíduos (DE-
JOURS, 1992). Diferentes tipos de serviços, com seus 
modernos sistemas automatizados de monitoramento 
e controle do trabalho, têm trilhado este caminho já 
bem conhecido, de uma retaylorização de cadências, 
gestos, tempos, movimentos etc. do trabalho. 

 Além disso, ao contrário da produção de um bem 
material, cujo produto é palpável e pode ser avaliado 
em suas qualidades materiais, o produto de um serviço 
é imaterial e intangível, o que dificulta a sua avalia-
ção enquanto resultado de um trabalho. O produto do 
trabalho é algo intangível: um serviço. Não é porque 
se trata de um serviço em que não se pode reconhecer 
o trabalho. Não é isso. O que se verifica, na prática, é 
que o reconhecimento pelos pares, e até mesmo pela 
hierarquia, é difícil (mas não impossível) visto que pou-
cos têm como avaliar e julgar o produto. Lembremos do 
produto do trabalho de um professor, ou de um psicólo-
go clínico ou psicanalista, ou ainda do trabalho de um 
bancário, vendedor, teleatendente etc. A escassez de re-
conhecimento, conforme já explicamos anteriormente, 
é nociva do ponto de vista da saúde mental, permitindo 
compreender as origens do sofrimento e das descom-
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pensações psicopatológicas. A construção da identida-
de, portanto, encontra-se severamente prejudicada nos 
novos trabalhos em serviços, como exemplificaremos 
pelo serviço de teleatendimento. O produto geralmente 
se torna aparente quando é malsucedido: reclamação, 
má avaliação de um atendimento por telefone. O tra-
balhador se vê impedido de livre criação onde predo-
mina a prescrição. Há um conflito irreconciliável entre 
as exigências de qualidade e as de tempo que afeta o 
funcionamento psíquico: é preciso atender um clien-
te com qualidade, mas, ao mesmo tempo, não se pode 
gastar muito tempo com ele, visto que a quantidade de 
clientes atendidos é um parâmetro de avaliação.

Conforme observado por nós em nossos mais recen-
tes estudos empíricos,2 temos que quem visita uma cen-
tral de teleatendimento (CT) do mundo contemporâneo 
e se atem a observar os seus traços concretos acredita 
estar diante de um trabalho salutar. O ambiente parece 
agradável. Boa iluminação, chão e mobiliários reluzen-
tes de tão limpos. Moças jovens sempre sorridentes, 
bem maquiadas e impecavelmente vestidas. Rapazes 
também jovens, bem humorados, “vestindo a camisa da 
empresa”, sempre dispostos ao trabalho. Ar-condicio-
nado, muita fala, muita conversa, sorrisos, energia que 
contagia quem passa por ali, conforme atestam nossas 
próprias observações empíricas2. Mas, sob a ótica da Psi-
codinâmica do Trabalho, a realidade é outra. Por detrás 
da fachada concreta do bem-estar aparente, escondem-se 
o mal-estar e o sofrimento de quem trabalha; é a denomi-
nada “normalidade sofrente” (DEJOURS, 2006, p. 36). 

As centrais de teleatendimento por nós estudadas 
recentemente, com seus aspectos de controle rígido do 
trabalho e prescrição dos modos operatórios, asseme-
lham-se às fábricas tayloristas2. A prescrição e o con-
trole, que, nas segundas, incidiam sobre os gestos e os 
movimentos do corpo físico, nas primeiras, incidem 
sobre os atos de comunicação (as falas são padroniza-
das as respostas ao cliente não podem ser escolhidas 
livremente, mas seguem um protocolo de verbalizações 
autorizadas, etc.), sobre o comportamento (não falar 
em tom alto, usar vestimenta padronizada, não mascar 
chiclete, usar maquiagem, nunca sair do posto de tra-
balho), sobre a subjetividade (é preciso estar “alegre” o 
tempo todo, “motivado”, de “bom astral” e, principal-
mente, “vestir a camisa da empresa”...), sobre o espa-
ço (rigidamente delimitado – cada qual ocupando sua 
posição de atendimento ou PA), sobre os fluxos tele-
fônicos, os atendimentos, as conversas, os tempos de 
duração dos intercâmbios, o volume e a qualidade de 
atendimento, as metas a alcançar. Os trabalhadores re-
latam que se sentem invadidos, controlados, vigiados, 
observados em todos os instantes, ininterruptamente. 
Há os supervisores, em cada área, que fazem o controle 
exacerbado do trabalho funcionar em tempo real. 

A rotina de trabalho das centrais de teleatendimen-
to por nós pesquisadas é pautada pela repetitividade, 
com procedimentos de atendimento padronizados. A 

tarefa (trabalho prescrito) é pautada por regras for-
mais rígidas e inflexíveis. A hierarquia é muito bem 
delimitada e explícita. O trabalho é realizado sob di-
ferentes formas de constrangimentos (contraintes), em 
destaque o constrangimento temporal. Este modelo de 
organização do trabalho é fonte de sofrimento pato-
gênico, anula as possibilidades de reconhecimento e 
de identidade no trabalho, inviabiliza os processos de 
sublimação e gera aumento da carga psíquica por, tam-
bém, comprometer as descargas das excitações pelas 
vias psíquica, motora ou psicomotora (comportamen-
tal) (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 23). As 
estratégias coletivas de defesa encontram-se dificulta-
das pela organização do trabalho. Algumas estratégias 
individuais de defesa são possíveis, como a autoacele-
ração das cadências. 

A taylorização é a marca essencial do trabalho de te-
leatendimento. E com ela encontramos todos os proble-
mas já classicamente descritos pela Psicodinâmica do 
Trabalho para as organizações tayloristas (DEJOURS, 
1992; DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994). Portanto,
a nossa contribuição aqui é mostrar como estes pro-
blemas afetam os trabalhadores de um serviço relati-
vamente novo no cenário contemporâneo, visto que 
outras colaborações, neste sentido, se aplicavam às 
indústrias tayloristas. Como em toda organização do 
trabalho taylorista, ocorre um bloqueio entre o ego e o 
outro (alienação), o que inviabiliza as possibilidades de 
reconhecimento, de intercompreensão e de construção 
de modos coletivos para lidar com o sofrimento, inclu-
sive estratégias coletivas de defesa.

As gerências das CT’s padronizam as condutas de 
atendimento dos trabalhadores por meio de roteiros ou 
scripts. O trabalho é controlado em tempo real, median-
te o emprego de sistemas de monitoramento das con-
versas ao telefone. A carga cognitiva é alta (raciocínio, 
memória, concentração, tomada de decisão em tempo 
curto) e as exigências afetivas da atividade são elevadas 
(tolerar frustrações, agressões, mantendo a cortesia, a 
entonação de voz, a postura cordial nas falas; manter o 
equilíbrio emocional num cenário de rígida prescrição, 
controle e invasão da individualidade). 

Alguns dos dados obtidos indicam o esgotamento 
emocional e refletem vivências subjetivas relacionadas 
ao trabalho, como inutilidade, insegurança e frustra-
ção. Não são detectados sinais de vivências de gratifica-
ção com o trabalho nem de realização com ele. Não há 
liberdade para pensar sobre o trabalho nem para falar 
sobre ele. Principalmente do ponto de vista da Psicodi-
nâmica do Trabalho, não existe o reconhecimento (nem 
pelos pares, nem pela hierarquia), o que é essencial 
para tolerar o sofrimento e alcançar alguma satisfação 
com o trabalho. A falta de reconhecimento gera as vi-
vências de indignação e desvalorização, comprometen-
do a identidade no trabalho, em conformidade com a 
Psicodinâmica do Trabalho.

2 Dados ainda não publicados.
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A relação com os clientes é outra fonte de sofrimen-
to. A maioria das ligações recebidas provém da necessi-
dade de fazer reclamações, reivindicações, de solicitar 
explicações, de buscar razões para problemas e falhas 
no serviço. Nestes contextos, impera a agressividade 
por parte do cliente, que considera o atendente como 
sendo a própria empresa. Os constrangimentos, nestes 
casos, são fortes e diversificados. Não se pode destra-
tar um cliente, revidar as agressões nem interromper a 
ligação. O temperamento e o humor do cliente são fon-
tes de variabilidade e de imprevisibilidade do sistema 
de teleatendimento, o que aumenta a complexidade do 
trabalho e requer, dos trabalhadores, estratégias e com-
promissos cognitivos (AMALBERTI, 1996) sofisticados 
para lidar com esta complexidade.

O trabalho não permite, neste caso, ao sujeito reali-
zar suas aspirações e seus desejos, interpondo-se como 
obstáculo ao livre exercício de si mesmo na atividade. 
Isso torna o trabalho agressivo ao aparelho psíquico. 

Como em todo trabalho taylorizado, as tarefas são 
individualizadas, compromete-se a existência de uma 
partilha intersubjetiva no interior do coletivo de traba-
lho. Não há condições de possibilidade para uma deli-
beração coletiva, na qual os problemas seriam discuti-
dos pelo grupo, compartilhados e as soluções seriam 
encontradas em comum acordo. Este espaço de delibe-
ração coletiva eficiente, de discussão, em que ocorre 
a intercompreensão, orientada para o entendimento 
(DEJOURS, 1997, p. 71), é fundamental para que ocorra 
a psicodinâmica do reconhecimento e para que haja o 
fortalecimento dos processos subjetivos e intersubjeti-
vos de enfrentamento do sofrimento no trabalho.

Não havendo a comunhão na intersubjetividade, na 
comunicação, no diálogo, estão vedadas as possibilida-
des de amenizar e de enfrentar o sofrimento de forma 
coletiva, com o anteparo do grupo, com o seu apoio 
para a criação de mecanismos e estratégias coletivas de 
defesa. O sofrimento é, assim, vivenciado na solidão, 
no interior do mundo singular que cada um mantém 
em sua subjetividade. 

A possibilidade de simbolizar pela linguagem, ao 
menos em parte, aquilo que se faz no real do traba-
lho está impedida. A retribuição moral-simbólica que 
o trabalhador necessita receber do coletivo está seria-
mente comprometida, assim como as trocas subjetivas 
e a própria manutenção de um plano intersubjetivo. 
A construção identitária, na interação entre o que é 
da ordem singular (subjetiva) e o que é da ordem co-
letiva (intersubjetiva), torna-se precária, visto que ela 
depende destas trocas e do próprio universo intersub-
jetivo tecido na atividade de trabalho. O trabalho se 
torna fonte de alienação e sofrimento ao falhar em sua 
função de operador do simbólico. A coesão de um co-
letivo se dá pela experiência recíproca da linguagem, 
num agir comunicativo, criador de um espaço comum 
de discussão. Quando este espaço falha em sua função, 
falha a ética da discussão, falha também o esforço de 
confrontar a rigidez das prescrições, pois não há poder 
engendrado comunicativamente, tecido coletivamente, 

a articular a intersubjetividade. O sujeito não pode falar 
de modo criativo, mas deve reproduzir a fala do outro. 
A impessoalidade assume o comando nas falas. E sem 
uma mobilização da dinâmica intersubjetiva, como nos 
é afirmado abaixo, não há solução terapêutica:

A solução “terapêutica” consiste aqui em estimu-
lar a dinâmica intersubjetiva de transformação da 
organização do trabalho. É a contribuição para este 
processo de transformação que permite aos sujeitos 
conjurar o sofrimento. Conjurar, transformar em sen-
tido, em inteligibilidade e em ação não significa que 
se anula, que se apaga o sofrimento, pode-se apenas 
transformá-lo em sentido e eventualmente em pra-
zer: o prazer da reapropriação do vivido pela ação. 
(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 86)

O impedimento da palavra autêntica assevera a des-
conexão entre pensamento e execução e, deste modo, rea-
lizar a tarefa é perder a realidade; a objetivação é a per-
da do objeto. O trabalhador torna-se desapropriado de 
seu trabalho; seus atos (de comunicação) se tornam es-
tranhos a si próprio. O rompimento com este mal pa-
togênico deveria se dar pelo recurso à própria palavra, 
num espaço coletivo de discussão e deliberação. Como 
tal espaço é inexistente, surge a alienação. Há uma des-
continuação do sujeito social face ao sucateamento do 
símbolo e à exclusão da linguagem autêntica. O trabalho 
jamais toma a palavra nestes casos, não podendo, então, 
ser ressignificado no coletivo, nem promover a religação 
entre pensamento e execução. Jamais se verifica, assim, 
o fenômeno de uma consciência compartilhada como 
mobilização psíquica do todo e voltada para a socializa-
ção e construção de um espaço intersubjetivo. 

Psicodinâmica do Trabalho na indústria 
automatizada contemporânea

Partimos, aqui, do pressuposto de uma interde-
pendência entre os componentes da carga de traba-
lho, sendo que, do ponto de vista econômico da carga 
psíquica em Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS; 
ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 23), ela – a carga psí-
quica – funciona como um operador dos demais com-
ponentes (físicos e cognitivos).

A atividade cognitiva é essencialmente tácita. Ou 
seja, os manejos, as artimanhas, as habilidades e os 
compromissos são cognitivos, implícitos, e são neces-
sários para que o trabalhador realize bem o seu traba-
lho. Estes elementos invisíveis da inteligência prática, 
no entanto, geram medo, angústia e ansiedade frente 
ao risco de insucesso (incidentes, acidentes, anoma-
lias no processo). Isso ocorre porque esta atividade 
de regulação cognitiva é implícita, tácita, não é reco-
nhecida, não é legitimada e opera na clandestinidade. 
Ela envolve o “quebra-galho” – tricherie, em francês 
(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 93-107) 
– a transgressão de regras e normas para o sucesso do 
trabalho (DEJOURS, 1999, p. 49-66) e deixa o traba-
lhador exposto ao risco do fracasso, o que acarretaria 
punições e até demissão.
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A modernização dos sistemas de produção, nos úl-
timos 15 anos, pela introdução dos sistemas automati-
zados de controle de processo, aparece como uma das 
condições de sobrevivência das IPC’s (Indústrias de 
Processo Contínuo). As indústrias têm, então, buscado 
utilizar sistemas de controle com desempenho cada vez 
melhor, o que impacta significativamente no trabalho 
dos operadores (THIBAULT, 2002).

A atividade de controle dos processos contínuos 
contemporâneos é essencialmente cognitiva. E o que 
complexifica esta atividade, além da necessidade de 
tomar decisões em tempo real e de ter que lidar com 
programas de computador sofisticados, cujo modelo de 
funcionamento escapa aos operadores, é principalmen-
te ter de lidar com as denominadas situações dinâmi-
cas, que, associadas ao aumento exacerbado da carga 
cognitiva, impõem a necessidade de uso dos “quebra-
galhos” e das transgressões de normas para que os obje-
tivos e resultados sejam alcançados.

A atividade cognitiva é complexa e a carga cognitiva 
de trabalho é excessivamente alta por várias razões. As 
situações dinâmicas se caracterizam pelas possibilida-
des limitadas de controle por parte dos operadores – ou 
“controle parcial”, conforme Hoc (2004, p. 517), e pela 
incerteza. Isso tende a aumentar a complexidade da ati-
vidade de trabalho e a elevar a carga cognitiva.

São necessárias, a todo momento, regulações e 
adaptações para a gestão das situações dinâmicas. A 
supervisão e o controle eficaz dos modernos processos 
produtivos contemporâneos (complexos) – pautados 
pelas situações dinâmicas – dentro dos parâmetros de 
normalidade, não resultam do sistema automatizado e 
de suas regras, tampouco das regras explícitas do traba-
lho prescrito aos operadores. O ajuste fino (articulando 
as demandas da situação dinâmica e a ação do opera-
dor para arcar com tal situação) e as regulações, neces-
sárias à manutenção do sistema em conformidade com 
os objetivos predefinidos, resultam da intensa ativida-
de cognitiva dos operadores com todas as transgressões 
encontradas no trabalho real.

São estes componentes de uma intensa atividade 
cognitiva (e subjetiva) que operam, no real do trabalho, 
de modo a permitir que o homem (operador) funcione 
como um agente de confiabilidade na gestão, eficiente e 
eficaz, das situações dinâmicas em sistemas complexos. 

A ação dos operadores excede o fazer no traba-
lho. Em outras palavras, a ação comporta articulações 
e compromissos no trabalho real que não podem ser 
explicados apenas pelo comportamento (HUBAULT, 
2004). Temos, no presente caso, os compromissos cog-
nitivos (AMALBERTI, 1996) que comportam regulações 
e estratégias para lidar com diferentes situações. É, de 
fato, a cognição dos operadores que efetivamente garan-
te a confiabilidade da gestão de situações dinâmicas, do 
controle de processos de produção, pautados pela com-
plexidade, pela imprevisibilidade e pela variabilidade. 

Os riscos associados aos sistemas contínuos de pro-
dução (HOC, 2004), como, por exemplo, os riscos de se 

provocar uma pane, uma explosão ou um acidente pelo 
acionamento de um comando computadorizado incor-
reto num momento de decisão, a carga cognitiva eleva-
da e a ausência de reconhecimento colocam os sujeitos 
à deriva no sofrimento causado pelo medo do fracasso 
e da exclusão. Temos aqui, também, todos os problemas 
já descritos no que tange às possibilidades de consoli-
dação da identidade pelo trabalho: o elo do sujeito com 
o real do trabalho não é visível ao olhar do outro. A 
porta para os problemas de ordem psíquica e até para as 
descompensações mentais está, portanto, escancarada 
no moderno trabalho com os sistemas automatizados.

A planificação da ação, necessária em tempo real, 
gera a ansiedade por poder conduzir a uma degradação 
da performance, requerendo artimanhas e saberes que 
não são reconhecidos pela organização prescrita do tra-
balho. Trabalha-se com medo, ansioso, angustiado, pois, 
jamais se sabe qual será, ao certo, o resultado das ações 
que, indubitavelmente, poderão ser punidas quando fra-
cassarem por não serem legitimadas pelas normas pres-
critas. Estar constantemente fora das normas, por neces-
sidade de trabalhar bem, é algo patogênico e pode levar 
à degradação da saúde mental. O risco do fracasso faz 
parte da atividade de controle do processo aliado à au-
sência de reconhecimento e ao isolamento ou clausura 
cognitiva na qual o trabalhador está inserido, solitário.

O motor do sofrimento nos sofisticados sistemas de 
controle de produção dos modernos cenários produti-
vos é a incerteza. Conforme anteriormente explicado, 
estes sistemas se pautam pelas chamadas situações 
dinâmicas, que os tornam complexos e traz aos traba-
lhadores um frente a frente com a incerteza, com o des-
conhecido. Isso gera o medo, a ansiedade e a angústia 
de não conseguir resolver os problemas do processo da 
forma esperada pelas gerências. 

Além dos “males da incerteza”, encontramos, tam-
bém aqui, a quase impossibilidade das estratégias coleti-
vas de defesa, visto que cada operador trabalha sozinho 
em seu turno, não tem como verbalizar suas experiên-
cias predominantemente subjetivas ou suas estratégias 
cognitivas e, principalmente, os “quebra-galhos” não são 
compartilhados pelos trabalhadores. “Você faz isso as-
sim, usa este macete, quebra o galho assim ou assado 
para resolver o problema?” A esta questão, formulada 
por um colega de trabalho ao outro, ao seu par, a respos-
ta é: “Não, eu nunca faço isso. Eu somente faço o que 
mandam as normas”. Ora, entre os próprios colegas não 
há reconhecimento, não há comunhão de algo que todos 
fazem e que não reconhecem perante os próprios pares.

O elo do sujeito com o real permanece clandestino, 
sem visibilidade ao outro e sem reconhecimento por 
parte do outro. Isso é patogênico à saúde psíquica, con-
forme já explicado. O que se faz no trabalho real não se 
torna visível. Ninguém fala. Ninguém verbaliza. O co-
letivo não discute, não dialoga. Não se cria espaço para 
discussão, para a deliberação coletiva, para a partilha 
de vivências e experiências. Não há trocas simbólicas 
entre os próprios pares. Entre os colegas, predominam 
a dissimulação, a ocultação de experiências que deve-
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riam ser compartilhadas e reconhecidas por eles entre 
os próprios pares. Reina o silêncio, a reserva. Silêncio 
deveras nocivo aos próprios trabalhadores. O coletivo 
perde o seu sentido, se resumindo a um grupo de indivi-
dualidades isoladas, solitárias em seu mundo. Assim, as 
estratégias coletivas de defesa tornam-se difíceis. Não há 
partilha, no coletivo, de um mundo subjetivo puramen-
te vivenciado de forma individual. Sujeito e tecnologia 
constroem um mundo, um amálgama entre si, que o iso-
la e o torna solitário em relação ao restante do universo 
social da empresa. Insegurança, incerteza, desconfiança 
predominam no cenário do trabalho pautado pelas tec-
nologias de ponta. Escamotear, esconder-se, omitir-se, 
negar o que se faz são as palavras de ordem entre os tra-
balhadores das situações dinâmicas e complexas. 

Um grave problema nestes modernos sistemas de 
controle é o do reconhecimento, como também já fora 
anteriormente explicado para o setor de serviço de tele-
atendimento. Por se tratar de um termo essencial para 
a Psicodinâmica do Trabalho, vamos nos deter e apro-
fundar mais um pouco sobre como o problema do re-
conhecimento afeta o trabalho de controle de processo 
contínuo de produção. 

Conforme já explicado neste texto, Dejours (2006, 
p. 34) usa o termo “psicodinâmica do reconhecimen-
to” para designar o quão salutar, para a vida psíquica e 
para a identidade no trabalho, é o julgamento de beleza 
que o coletivo e os pares fazem do esforço do sujeito 
para suprir as carências da organização prescrita do tra-
balho. Esforço que envolve o métier, a inteligência da 
prática, a inteligência astuciosa, as habilidades tácitas. 
No entanto, o sujeito, diante das telas do seu sistema 
de controle, está só. Suas ações, sua perícia, seu métier, 
ficam enclausurados em sua interação cognitiva com o 
sistema, não ganhando visibilidade perante os colegas e 
perante a hierarquia. Quando tudo funciona dentro da 
normalidade, ninguém é capaz de reconhecer que, por 
trás desta aparente tranquilidade, foram travadas lutas 
incansáveis com os dispositivos técnicos, com sensores, 
alarmes e principalmente com as regras do sistema que 
não ganham sentido na atividade. Tudo fica escamote-
ado em perigoso e maléfico silêncio. A normalidade do 
funcionamento destes sistemas de produção esconde 
um esforço incomensurável do operador para manter 
o processo sob controle. Isso é invisível, visto que as 
ações não se resumem aos comportamentos; o agir no 
trabalho de controle e supervisão de modernos proces-
sos excede o fazer. É na atividade cognitiva, muda, tá-
cita, invisível e, às vezes, intangível, que se passa uma 
verdadeira jornada de muito esforço (a carga cognitiva 
da atividade, conforme já explicado, é elevada princi-
palmente em função das situações dinâmicas), de muita 
luta contra as oscilações do processo e, principalmen-
te, luta contra o medo de fracassar e contra a angústia 
diante da incerteza. Luta na solidão, na falta de amparo 
do próprio coletivo de pertença.

Uma outra fonte do medo e da ansiedade dos opera-
dores de processo contínuo é o que ora denominaremos 
de “encruzilhada” entre a organização prescrita do tra-
balho e o real do trabalho. Utilizaremos, aqui, a noção 

de Dejours (1997, p. 40-43) para real do trabalho, ou 
seja, aquela parte da realidade que escapa ante as ten-
tativas de simbolização, que recua, que não se mostra, 
que permanece obscura, sem inteligibilidade. O opera-
dor vive numa encruzilhada. Se seguir à risca o que 
determina a organização prescrita do trabalho, dificil-
mente conseguirá alcançar os resultados e os objetivos 
definidos pela própria organização. O que é necessário 
fazer, principalmente cognitivamente, para manter a 
produção dentro dos parâmetros esperados de normali-
dade não pode ser prescrito, porque este “fazer” envol-
ve o agir que excede o que dizem as normas. O agir do 
operador situa-se no real do trabalho: é algo tácito, que 
envolve as habilidades tácitas, a inteligência da práti-
ca, a inteligência astuciosa, o “jeitinho”, a artimanha 
(DEJOURS, 1997, p. 43-48) e o “quebra-galho”.

Com efeito, parece que em todos os lugares do “Ser-
viço Trabalhos”, as pessoas são obrigadas a “quebrar-
galhos” para enfrentar as consígneas, os gammes ou 
os regulamentos, para bem desempenhar o trabalho 
nos prazos previstos. Esta prática do quebra-galho, 
se ela é inevitável, nas atuais condições de trabalho, 
é bem útil. Na medida em que quebrar o galho é ofi-
cialmente proibido, o silêncio, o segredo dos agen-
tes, que temem ser surpreendidos, denunciados ou 
punidos é, talvez, em certos casos, bem útil à chefia, 
pois, se ela soubesse de tudo a cada instante, seria 
obrigada, a bem da ordem, a reduzir consideravel-
mente o ritmo da execução do trabalho. (DEJOURS; 
ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 93)

Agir de forma eficaz, porém, com medo de ser sur-
preendido, denunciado, punido. Eis a sina dos opera-
dores dos sistemas de controle de processos contínuos 
no mundo contemporâneo. A ação se torna clandestina 
e transgressora. Clandestinidade e transgressões efica-
zes, úteis, mas que oferecem riscos de punição, de de-
missão. Isto é fonte de medo, ansiedade e angústia.

Em outros termos, o paradoxo da fraude é a dificulda-
de que decorre de fazer reconhecer seu valor, sua ex-
periência, sua competência e sua capacidade de ini-
ciativa. Se quebro-galhos, corro o risco de ser punido; 
se não o faço, corro o risco de ser acusado de falta 
de iniciativa. É exatamente esta injunção paradoxal 
que é: causa de sofrimento; causa de mal-entendidos; 
causa de sonegação e má circulação de informações; 
causa de fechamento sobre si mesmo e de descon-
fiança individual; causa de sentimento de injustiça. 
(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 102)

Em conformidade com os autores acima, detectamos 
que quebrar galhos não é algo fácil. Implica em assumir 
severos riscos: 1) riscos técnicos (riscos de danos às ins-
talações, aos equipamentos e riscos de segurança das 
pessoas); 2) riscos pessoais (ser punido e até ser demiti-
do; ser recriminado pelos próprios colegas); 3) riscos de 
fracasso (falhar, não obter os resultados estipulados); 4) 
riscos subjetivos (não suportar as pressões, a angústia, a 
ansiedade, o medo e, em alguns casos, a culpa).

O quebra-galho suscita a prática do segredo e situa-
-se num plano fundamental para a compreensão do sofri-
mento. O sujeito, que deve manter suas ações em segredo, 
não pode se abrir. Não pode falar. Os males causados pelo 
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impedimento do recurso à fala e das trocas simbólicas 
já foram tratados anteriormente neste texto. Aqui não é 
diferente. Além disso, o sujeito está clivado por uma en-
cruzilhada ou pelo paradoxo da prática. É obrigado, pelas 
demandas da situação, a se valer dos quebra-galhos. Mas 
toda inventividade, criatividade e inteligência aí mobiliza-
das não auferem nenhum reconhecimento, o que, também, 
conforme já explicado, torna-se nocivo para a identidade 
no trabalho, para o funcionamento do aparelho psíquico 
e, finalmente, pode levar a algumas formas de alienação 
já bem descritas por Dejours como a alienação mental e 
a alienação social. No presente caso, encontramos com 
facilidade a vertente da alienação social na indústria de 
processo contínuo, principalmente no problema do “que-
bra-galho” não reconhecido:

A segunda forma de loucura é a alienação social. Des-
sa vez, o sujeito conserva uma relação legítima com o 
Real, mas essa relação não é compreendida ou reconhe-
cida pelo outro. (...) Essa situação não apresenta nada 
de excepcional, sendo muito freqüente no mundo do 
trabalho, onde constitui o essencial do que é o próprio 
objeto do sofrimento no trabalho e da psicopatologia do 
trabalho. Se esse não-reconhecimento for durável, o su-
jeito correrá o risco, como no caso da alienação mental, 
de ficar louco. (DEJOURS, 1999, p. 22-23)

Eis o risco do trabalho contemporâneo diante dos 
modernos sistemas automatizados nas indústrias de pro-
cesso contínuo: o não reconhecimento, o isolamento no 
silêncio, na dissimulação, na negação da própria ação.

Se a ação de quebrar galho é necessária para lidar 
com as situações dinâmicas e com a complexidade dos 
modernos sistemas produtivos, ela é também ilegal, 
fraudulenta e transgressora, não sendo sequer reconhe-
cida. Trabalhar bem é incorrer na ilegalidade, na frau-
de, na transgressão do quebra-galho:

estes quebra-galhos necessários são a forma que tomam 
a inventividade, a imaginação e a criatividade dos agen-
tes. O quebra-galho tal qual é praticado atualmente é 
uma condição essencial para o funcionamento, mas 
também para a melhoria das condições e da organiza-
ção do trabalho. É a partir de e graças a ele que novas 
competências podem ser experimentadas e, em segui-
da, capitalizadas nas ordens de serviço e nos gammes. 
(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 100)

Considerações finais

A Psicodinâmica do Trabalho trouxe consideráveis 
contribuições teórico-metodológicas para o campo da 
Psicologia do Trabalho e, em especial, para a área da 
Saúde Mental e Trabalho. A abordagem dejouriana 
veio suprir uma lacuna histórica nos estudos sobre os 
impactos do trabalho sobre a vida mental ao reforçar a 
centralidade do trabalho na compreensão não apenas 
da doença, mas também da saúde e do prazer. A nor-
malidade, dantes pautada pelo senso comum, adquiriu 
o status de objeto de investigação científica, trazendo à 
tona a questão do sofrimento e, principalmente, o com-
promisso entre sofrimento e defesa.

Com as contribuições da tradição compreensiva das 
ciências hermenêuticas, a Psicodinâmica do Trabalho 
auferiu o poder de adentrar um espaço antes desconhe-
cido da psicologia do trabalho: o das vivências indivi-
duais, quer elas envolvam o sofrimento ou o prazer no 
trabalho. O nexo entre o coletivo e o individual pode 
ser delineado, como atesta C. Dejours, ao afirmar que, 
embora o sofrimento esteja alicerçado nas bases cole-
tivas da organização do trabalho (categoria que incide 
sobre um coletivo), ele é, entretanto, experimentado, 
vivenciado individualmente. As patologias que partem 
de um modo específico de organização do trabalho e 
se manifestam em determinados indivíduos também 
podem ser compreendidas pelo itinerário teórico e me-
todológico da Psicodinâmica do Trabalho.

No mundo do trabalho contemporâneo, as alegrias 
são públicas – como atestam mecanismos de distorção 
comunicacional das empresas modernas (DEJOURS, 
2006, p. 61-72): abundam folhetins, panfletos e demais 
instrumentos de divulgação que mostram ambientes 
limpos, bem iluminados, trabalhadores sorridentes e 
declarações de satisfação e de realização com o traba-
lho. No entanto, o sofrimento é velado, oculto. A em-
preitada de compreendê-lo, por sob a fachada reluzente 
e aprazível ostentada pelas organizações, é uma das 
maiores contribuições científicas da Psicodinâmica do 
Trabalho para o debate: “o mundo contemporâneo do 
trabalho e a saúde mental do trabalhador”.
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Resumo

O objeto central do artigo é o uso de drogas nos contextos de trabalho, sendo 
seu objetivo maior analisar desde o uso continuado, mas sem acarretar conse-
quências mais graves para o usuário, até aquele que leva ao desenvolvimento 
de uma dependência propriamente dita. A partir de uma revisão da literatura 
pertinente ao tema, propõe-se uma reflexão que, entre outros aspectos, classi-
fica o consumo de drogas em dois modos, funcional e disfuncional, sendo que, 
no primeiro, esta é usada como uma “ferramenta” de trabalho, sem acarretar 
prejuízos para sua realização e, no segundo, ocorre uma mudança no padrão 
de consumo, afetando gravemente o desempenho profissional. Na passagem 
entre o uso funcional e o uso disfuncional, a droga deixa de ser um meio para 
se tornar um fim em si mesmo e, embora isso não ocorra com a maioria dos 
usuários, a conclusão é a de que, mesmo no uso funcional, a relação do sujeito 
com sua atividade é basicamente adaptativa, não podendo, portanto, ser con-
siderada como saudável.

Palavras-chave: drogas; trabalho; dependência química.

Abstract

The theme of this article is drug use in work context, and the objective is to 
analyze it from continuous use that does not bring severe consequences to the 
user to use that leads to his/her addiction. Based on literature review concerning 
this subject, a reflexion is proposed, which, among other aspects, includes a 
classification of drug intake in functional and dysfunctional manners. In the 
first, drug is used as a “work tool” and it does not prevent work from being 
accomplished; in the second, there is a change of the drug consumption pattern 
that deeply affects professional performance. While transitioning from functional 
to dysfunctional uses, drug transforms from a means to an end to the end itself.  
However, even in functional use, the users’ relationship with their activities 
can be basically adaptive (although this might not occur to most of them), and 
therefore, it cannot be considered healthy.

Keywords: drugs; work; drug addiction.
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“O primeiro fumava maconha na colheita da cana porque ‘ficava com o corpo mais 
leve, dava vontade de trabalhar’. O segundo escondia cachaça na sua mochila. ‘Quanto 
mais eu bebia mais tinha energia. Eu me sentia forte’. O terceiro ‘ia embora’ com maco-
nha ou crack (...) ‘Quando usava ninguém me segurava. Cortei vinte e uma toneladas em 
um dia.’” (trabalhadores do cultivo da cana)2

Introdução

De início, cabe ressaltar que as duas ideias centrais 
contidas no título deste artigo são fontes de consideráveis 
controvérsias. A noção de dependência que já vem sendo 
questionada há algumas décadas tornou-se alvo de uma 
polêmica ainda mais acirrada ao ser posta em relação 
com o trabalho. Ou seja, a associação quase imediata que 
se faz normalmente entre o uso de drogas e a dependên-
cia química (ou psíquica) tem sido objeto de discussões 
entre os pesquisadores. A partir do momento em que pes-
quisas demonstraram que essa relação não é inevitável, 
a polêmica se instalou, colocando em dúvida o caráter 
exclusivamente patológico atribuído às drogas.3

Quando se trata da relação entre uso de drogas e 
trabalho, as discordâncias não são menos importantes, 
visto ser bastante comum a ideia de que esse uso não 
tem qualquer relação com as exigências laborais, mas 
com as características pessoais do sujeito, forjadas pe-
las experiências anteriores à sua inserção profissional. 
Entre aqueles que admitem sua relação com o traba-
lho, há a tese sobre a existência de um uso funcional 
ao lado de um uso disfuncional dessas substâncias. 
De acordo com os adeptos dessa tese, tal uso não pode 
ser percebido como uma experiência estritamente ne-
gativa, podendo, sob certas condições, permitir que o 
trabalhador lide melhor com as exigências impostas 
pelas suas tarefas e permaneça no trabalho.4

No entanto, até os mais ferrenhos opositores da as-
sociação imediata que se faz entre dependência e con-
sumo de drogas – e mesmo aqueles que percebem uma 

funcionalidade no seu uso nos contextos de trabalho 
– terminam por admitir que, para certa porcentagem 
de indivíduos, esse uso deixa de ser funcional e uma 
relação de “dependência” se instala, sendo que a droga 
deixa de ser um meio ou um recurso a mais para o indi-
víduo lidar com suas dificuldades, tornando-se um fim 
em si mesmo. Nesse caso, ao invés de auxiliá-lo no en-
frentamento dos seus problemas, é a própria substância 
que passa a representar um problema a ser enfrentado.

Neste artigo pretendemos propor uma reflexão so-
bre o tema, mas cabe esclarecer, desde já, que esta 
se baseia apenas parcialmente em resultados de nos-
sas próprias investigações, sendo, em grande medida, 
resultante de uma revisão bibliográfica. Esta última 
também tem um caráter parcial, já que nosso propó-
sito não é o de abordar exaustivamente a literatura, 
mas sim o de trazer aqueles elementos tratados pelos 
autores que permitam avançar na compreensão do 
nosso problema. Dessa forma, ao invés de abordar os 
teóricos considerados como “clássicos” no tratamento 
do tema, preferimos privilegiar aqueles que, no nosso 
entender, mais se aproximaram da questão aqui tra-
tada, isto é, do uso de drogas nos contextos de traba-
lho. Como foi na produção recente francesa que en-
contramos a contribuição mais interessante, optamos 
por expô-la aqui, mesmo cientes de que ela está longe 
de esgotar o assunto, além de não dar conta da nos-
sa realidade, tão diversa da europeia. Apesar disso, 
ela oferece excelentes pistas para futuras pesquisas, 
mesmo deixando claro o caráter ainda incipiente das 
análises, se considerarmos que estas venham de um 
país que se encontra muitas décadas à nossa frente 
nesse tipo de discussão.

2 Depoimentos de trabalhadores em tratamento em um centro de recuperação de dependentes químicos de Barrinha-SP, publicados em 
matéria da Folha de São Paulo (MAGALHÃES; SILVA, 2008).
3 Como não é nossa intenção abordar exaustivamente essa questão, acrescentamos apenas que a maioria dos autores tem abordado a polê-
mica em torno da dependência do álcool, localizando seu surgimento a partir dos anos 60 do século passado, quando estudos começaram 
a demonstrar que alguns indivíduos considerados dependentes conseguiram passar para um padrão moderado de consumo da bebida  
(VAILLANT, 1999; NADEAU, 1990; LEGRAND, 1997; CASTELAIN, 1989). Posteriormente, com a divulgação de pesquisas em torno do uso 
controlado da cocaína, ela se estendeu para as outras drogas (FONTAINE, 2006).
4 A partir dos resultados alcançados por diversos estudos em torno do uso do álcool no trabalho, nossa equipe de pesquisa foi gradativa-
mente constatando esse dado e aderindo a essa tese (SILVA, 2006; PORTES, 2006; MURTA, 2007), que está também presente em outras 
pesquisas, seja em torno do uso do álcool (CASTELAIN, 1989; LEGRAND, 1997) ou de drogas em geral (FONTAINE, 2006). Mas é importan-
te esclarecer que a adoção do termo “funcional”, tanto por nós, quanto por esses autores, não implica em qualquer forma de adesão a 
uma perspectiva funcionalista. Esse termo refere-se apenas ao fato de que o uso de droga no trabalho não é gratuito nem aleatório, mas 
tem uma finalidade, geralmente associada à busca de uma melhor maneira de realizar sua atividade. Nesse caso, ela se torna uma “ferra-
menta” de trabalho, assumindo uma “função” para o sujeito na medida em que lhe permite alcançar certos objetivos em geral associados 
à qualidade da tarefa.
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5 Uma jornada organizada pelo CNAM (França), em Outubro de 2009, especialmente voltada para essa questão, tratou do uso de drogas associa-
do ao trabalho em sociedades tradicionais – como é caso do consumo da coca pelos índios peruanos e bolivianos desde o período pré-colombia-
no – mas ressaltou, sobretudo, sua importância na atualidade. Assim, a cocaína – considerada como a “droga da performance e da energia”, ao 
dar  “a ilusão de que somos capazes de tudo”, foi posta como uma substância que “se casa bem com os tempos atuais” (JOURNÉE THÉMATIQUE: 
DE LA COCA À LA COCAINE, 15 out. 2009, Paris: Conservatoire National des Arts et Métiers, 2009).
6 Apenas por uma questão prática e em decorrência do espaço necessariamente restrito de um artigo, decidimos incluir o álcool nesse conjunto 
de substâncias psicoativas, normalmente nomeadas “drogas”. No entanto, estamos cientes de suas diferenças e que estas não se restringem ao 
fato de serem lícitas ou ilícitas. 

O uso de drogas no trabalho

Embora a associação entre substâncias psicoati-
vas e trabalho seja um fenômeno antigo, foi apenas 
recentemente que passou a ser considerado como 
um objeto de estudo.5 Em uma edição especialmen-
te dedicada ao tema, a revista Swaps (2009) deixou 
patente a importância adquirida pelo tema nos últi-
mos anos ao lhe dedicar uma ampla reportagem. O 
foco foi, sobretudo, o uso crescente de drogas entre 
advogados e homens de negócios londrinos e fran-
ceses. De imediato, foi estabelecida uma relação en-
tre esse aumento e a “atual conjuntura econômica 
global extremamente difícil”, ao afirmar que esses 
profissionais estão sendo progressivamente expos-
tos aos “sobressaltos da economia” e “submetendo-
-se a pressões mais fortes do que anteriormente”. As-
sim, conclui-se que:

não é nada surpreendente que alguns deles busquem 
cada vez mais apoio nas drogas conhecidas por serem 
poderosos estimulantes intelectuais e físicos – como 
as anfetaminas, a cocaína, – ou procurem conforto 
no álcool. (p. 18)6

Mas no contexto francês, talvez tenha sido Fontai-
ne (2006) quem mais avançou nessa questão ao rea-
lizar uma pesquisa voltada exclusivamente para o 
tema, apesar do enfoque bastante específico. Ela es-
tudou apenas indivíduos que, embora façam uso de 
drogas durante muito tempo, não têm seu desempe-
nho profissional afetado, conseguindo equilibrar com 
perfeição o que chamou de “dupla vida”. Por meio 
dessa pesquisa, a autora se inseriu na polêmica já ci-
tada anteriormente em torno da relação imediata que 
em geral se estabelece entre uso de drogas e depen-
dência. Já no prefácio da obra, Albert Ogien ressaltou 
o caráter inovador dos seus achados, dizendo que, 
embora a sociologia tenha demonstrado que o uso de 
drogas não provoca a devastação e a desestruturação 
a ele normalmente atribuídas, continuamos presos a 
uma definição do termo “droga”, que associa imedia-
tamente, a todos que a consomem, quatro caracterís-
ticas: “animalidade, imoralidade, irresponsabilidade 
e decadência” (p. 11). Isso seria decorrente, segundo 
ele, da tendência de se julgar:

a gravidade do fenômeno da droga, à luz dos casos 
mais trágicos – aqueles que confortam a idéia da ine-
vitabilidade da desgraça – fingindo ignorar que eles 
são, no entanto, os mais raros. (p. 11) 

É por essa razão, que considera o livro de Fontaine 
como uma importante contribuição, uma vez que sua 
proposta consiste em ir além dessa “visão apocalíptica” 
a respeito da questão, a partir do seguinte postulado: 

mais do que uma substância com propriedades psi-
cotrópicas particulares, a droga nomeia uma forma 
de experiência, isto é, ela remete a um processo de 
familiarização com as regras que se convém respeitar 
para participar de um dado mundo social. E essa ex-
periência varia segundo as circunstâncias: ela pode 
ser igualmente elaborada, calmante, dolorosa, não 
problemática, catastrófica, degradante, mortal, banal 
ou entediante. (p. 12)

Embora a pesquisa da autora se restrinja ao seu 
país, o que, obviamente, limita seu alcance para a 
compreensão do mesmo fenômeno em outros contex-
tos, sobretudo no Brasil, pelas suas consideráveis dife-
renças em relação à França e à Europa como um todo, 
concluímos ser válido reportar aqui seus principais 
resultados, em especial pelo enfoque inovador dado 
ao problema. De fato, a autora traz vários depoimen-
tos de sujeitos que, embora façam uso quotidiano de 
drogas, continuam a exercer sem maiores problemas 
suas profissões, o que lhe permitiu concluir que, na 
medida em que esse uso se traduza em uma “conduta 
regular e bastante controlada, a dependência, não é 
nem um destino nem um estado patológico conduzin-
do forçosamente à marginalidade e à morte” (p. 13). 
São pessoas que, segundo ela, trabalham e, paralela-
mente, fazem uso de drogas, mas sem que isso as co-
loque em evidência, na medida em que preservam seu 
“poder aquisitivo, um senso de discrição, uma cober-
tura social, eventualmente uma família e um médico” 
(p. 13) que as acompanha em seus problemas de saú-
de. Dessa forma, tornam-se praticamente despercebi-
das, já que não se constituem em um problema, isto 
é, não se afastam do trabalho por questões relativas à 
saúde, não se atrasam ou faltam, nem provocam “uma 
epidemia de acidentes de trabalho”, tornando-se um 
peso para o Estado no plano “sanitário, financeiro ou 
repressivo” (p. 20). Isso lhe permitiu concluir que, 
nesses casos, a droga representa uma forma de “prazer, 
de necessidade ou mesmo um hábito”, não impedin-
do que permaneçam como “pessoas socialmente inte-
gradas e anônimas” (p. 12), sobretudo, por não serem 
consideradas como um problema social, de saúde ou 
de ordem pública: “a integração social pelo trabalho é 
suficiente para que não sejam assimiladas a um perigo 
em potencial” (p. 19). 

• •
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A esse respeito, vale a pena reportar aqui a defini-
ção atribuída na França a essa parcela da população 
vista como composta por “usuários não frequentando 
qualquer estrutura de assistência sanitária ou social ou 
não identificados pelo dispositivo de aplicação da lei” 
(p. 20). Nos termos de Fontaine (id. ib.), os sujeitos so-
bre os quais seu estudo se debruçou:

conjugam há mais de um ano – e, em alguns casos, en-
tre quinze e vinte anos – uma prática proibida com sua 
inscrição em um meio profissional. Com o tempo, eles 
desenvolveram um bom conhecimento a respeito das 
drogas que utilizam, de si mesmos e de suas reações. 
Eles levam em conta sua sensibilidade individual, re-
fletem sobre seu consumo e o descrevem, às vezes, 
como um meio de conservar um equilíbrio necessário 
entre sua vida interior e sua vida social. (p. 22)

Já no contexto brasileiro, esse tema é ainda muito 
pouco estudado e divulgado, sendo mais tratado pela 
mídia do que por estudos acadêmicos. Apesar disso, ele 
tem se imposto cada vez mais como um problema que 
merece ser aprofundado e melhor desvendado, o que, 
provavelmente, irá redirecionar as pesquisas.7

Uso “funcional” de drogas nos contextos 
de trabalho

No seu estudo, Fontaine (2006, op. cit.) constatou 
duas tendências entre os usuários de drogas que tra-
balham: reservar o uso das substâncias “para o tempo 
livre e privado, dissociado do universo profissional” 
ou fazer esse uso no contexto de trabalho “como um 
suporte, uma ferramenta ou ainda como uma necessi-
dade” (p. 29). No primeiro caso, segundo ela, “o uso da 
droga não ocorre jamais (ou muito raramente) durante 
o tempo de trabalho, mas com frequência imediatamen-
te após a jornada ou nos fins de semana (...)” (p. 29). 
Assim, a maconha, por exemplo, pode ser usada para 
“relaxar após o trabalho” (p. 20). No segundo caso, eles 
procuram mais uma sensação de euforia, “que deve 
permanecer sutil e interiorizada”, do que uma mudan-
ça maior, pois se trata de “se dar prazer trabalhando”, 
de “encontrar uma forma de se entusiasmar apesar de 
tudo” e “já que é necessário” estar ali, tentar se “enganar 
voluntariamente modificando seu estado de consciên-
cia” (p. 29-30). Trata-se aqui do uso de droga como uma 
espécie de “lubrificante”, como é o caso de um garçom 
que bebia “para suportar as pessoas no trabalho”, ten-
tando administrar a quantidade ingerida de modo a não 
impedir que executasse suas tarefas a contento.

7 Tratamos dessa questão em uma publicação (LIMA, 2003),  na qual citamos algumas reportagens veiculadas pela mídia nacional em torno do uso de 
drogas em contextos específicos de trabalho, tais como: o uso da cocaína entre executivos nos anos 1980 e o uso da morfina entre os médicos. Mais 
recentemente, uma reportagem da revista Veja (EMPREGADOS do vício. Veja Brasil, n. 1935, p. 82, 1 mar. 2006) abordou, de forma mais detalhada, 
como certas drogas podem ser privilegiadas por algumas categorias profissionais: cocaína, álcool e anfetaminas, entre os operadores da bolsa de 
valores; anfetaminas e álcool entre motoristas de ônibus e caminhão; cocaína e álcool entre publicitários; cocaína e álcool entre jornalistas; opiáceos 
e calmantes entre médicos e enfermeiros; álcool e anfetaminas entre advogados. Além disso, a reportagem citada na epígrafe deste artigo, publicada 
pela Folha de São Paulo (MAGALHÃES; SILVA, op. cit.), descreve com riqueza de detalhes a situação de trabalho dos cortadores de cana e a forma pela 
qual têm recorrido a diversos tipos de droga (crack, maconha, álcool) para conseguirem responder às exigências impostas pela sua atividade.

A autora conclui que as condições de trabalho, ao se 
tornarem cada vez mais duras, geram um aumento das 
situações de: 

estresse ligadas à atividade profissional, decorrente 
de um desinteresse pelo trabalho efetuado, do fato 
de exercer uma atividade insuportável – tanto física 
quanto psicologicamente – da sensação de ‘perder sua 
vida ao ganhá-la’, sendo o trabalho percebido como 
um entrave ao desenvolvimento pessoal. (p. 31)

Nesses casos:

os horários e esforços frequentemente indispensá-
veis para se apresentar e participar da vida interna 
da empresa (polidez, bom humor, maneira de se ves-
tir, atenção dada aos colegas de trabalho) são vividos 
como formas de pressão. (p. 31)

Além disso: 

uma degradação das condições de trabalho, uma per-
da do status, uma ausência de reconhecimento, po-
dem induzir a uma perda de sentido do trabalho ou 
mesmo a comportamentos percebidos como típicos 
da doença mental (p. 32).

É possível entender, então, o uso de medicamentos e 
psicotrópicos como uma prática de “modificação dos es-
tados de consciência” não exatamente voltada para a ob-
tenção do prazer, “mas para aliviar a carga da responsa-
bilidade que se torna demasiadamente pesada” (p. 32).

Assim, quando se trata do consumo dessas subs-
tâncias nos contextos de trabalho, Fontaine (2006, op. 
cit.) observa com frequência uma representação do 
próprio corpo como:

um veículo, ao mesmo tempo portador da imagem
social, transmissor de moléculas químicas destina-
das a modificar o espírito, a consciência, produtor da 
força de trabalho e depositário dos riscos assumidos 
e dos danos sofridos durante toda a vida. (p. 33)

Nesse caso, a droga é usada como um “carburante” 
para um “corpo-máquina” que precisa ser reativado 
constantemente (p. 13). 

Uma boa ilustração disso encontra-se no depoimen-
to do gerente de um restaurante e de uma sala de con-
certos, de 48 anos:

O consumo de heroína é totalmente compatível com 
minha atividade profissional. [...] Eu acho que a 
clientela, as pessoas com quem convivo, inclusive o 
patrão, ninguém jamais percebeu. [...] Mas em uma 
profissão como a minha, no ritmo que eu a exercia, 
infelizmente, (a heroína) tornou-se um motor. Quer 
dizer, era o que me fazia levantar de manhã, o que 
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me fazia ‘arrancar’. Eu não podia trabalhar sem he-
roína. Quando você pára não pode mais andar, não 
pode fazer mais nada, sente dores por todo o corpo. 
Portanto, você entra nesse processo [...] e se não tem 
tempo de dar um ‘break’ você continua até as pró-
ximas férias. [...] Quando as pessoas estão habitua-
das com certo comportamento seu, elas só se sentem 
chocadas se você mudar o comportamento. Se elas 
me encontrassem às 10 horas da manhã – no momen-
to em que você começa a não se sentir bem – aí fica-
riam chocadas e me achariam doente, estranho. Mas 
como te vêem sempre no momento em que reativou 
a máquina, elas te acham bem, te acham normal. [...] 
Contrariamente à cocaína que tem um efeito estimu-
lante, a heroína é um relaxante. [...] É alguma coisa 
de muito dinâmico que apaga enormemente a fadiga, 
que te permite se concentrar. Você está concentra-
do, mas sem o nervosismo da cocaína. Você se sente 
bem consigo mesmo, não sente qualquer mal estar, é 
paciente e sociável. [...] Em jornadas de quatorze ou 
quinze horas de trabalho, isso me permite não ver as 
horas passarem. [...] (p. 33-34)8

Entendemos que esse depoimento ilustra bem o 
que estamos chamando aqui de uso funcional da droga 
no trabalho, mas, em alguns casos, ainda que esse uso 
ocorra fora desse contexto, isto é, após o término da jor-
nada ou nos fins de semana, a relação com a atividade 
laboral não deixa de ser admitida. É o que vemos, por 
exemplo, no depoimento de um comerciário de 24 anos 
de idade que se diverte vários dias da semana usan-
do tabaco, cocaína e ecstasy como estimulantes, já que 
deve acordar às 7 horas da manhã e sua renda depende, 
em grande parte, das vendas que realiza:

O uso das drogas me permite viver a noite nos fins de 
semana e viver o dia durante a semana. Porque existe a 
pressão do trabalho na semana e depois o desligamento 
do fim de semana. (...) Você volta para casa na segunda 
de manhã entre 6 e 7 horas, toma uma ducha, um café 
e vai para o trabalho. Eu não consumo no trabalho, com 
exceção de um pouco de álcool ao meio dia, especial-
mente com certos clientes com quem almoço. Mas esse 
consumo implicitamente faz parte do meu trabalho. As 
outras drogas eu reservo para o fim de semana. (...) Meu 
uso não é diretamente ligado ao trabalho. Prefiro usar 
a droga para sair e festejar do que ser obrigado a usar 
drogas para aumentar o meu rendimento profissional. 
Mas evidentemente, é a atividade profissional da sema-
na que faz com que eu sinta necessidade de alguma 
coisa para sair à noite... pois certamente você deseja ter 
uma vida após o trabalho. (p. 35-36)

Ou no caso de um barman que trabalhava à noite di-
versas vezes por semana, em uma jornada extensa que 
o obrigava, em certos dias, a ficar disponível por cerca 
de 20 horas e disse consumir a cocaína como forma de 
“unir o trabalho ao agradável” (p. 36). Para ele, a droga 
atuava como uma espécie de “bônus” após um longo 
período de atividade:

Era um trabalho muito duro, com momentos difí-
ceis e que precisava suportar. A gente não tinha 
um salário fixo e recebia uma porcentagem, 11%, 

8 Todos os grifos nesta fala e nas subsequentes são nossos.

sobre o que vendia. [...] Mas uma vez que você o 
conhecia bem e conseguia administrá-lo mesmo 
nos dias de rush, você cheirava uma fileira de co-
caína como um bônus. (p. 36)

Além disso, Fontaine (2006, op. cit.) constatou no 
seu estudo um uso quase exclusivo de estimulantes que 
modificam pouco o estado de consciência (anfetami-
nas, guaraná, café, tabaco) quando os sujeitos preten-
diam “aumentar a capacidade de trabalho e lutar contra 
a fadiga”, enquanto que o uso do álcool e dos psico-
trópicos ilícitos visava sempre “um estado modificado 
de consciência” (p. 37). Em outros termos, ao recorrer 
a esse tipo de droga, o indivíduo “visa essencialmente 
não a melhora do seu desempenho, mas o alcance de 
um estado de espírito que lhe permita aceitar mais se-
renamente as regras do trabalho e submeter-se a elas” 
(p. 37). E, no caso daqueles que consomem durante a 
jornada, “o uso dos psicotrópicos permite ‘suportar me-
lhor o trabalho’, ‘suportar melhor os outros’, ‘enganar o 
tédio’, ‘não ver as horas passarem’ ou ainda ‘se suportar 
melhor no trabalho’” (p. 37). Trata-se, portanto:

de confundir voluntariamente suas percepções não 
forçosamente para trabalhar mais ou melhor, mas 
para ‘se dar os meios para fazê-lo’ ao conter um ner-
vosismo, uma irritabilidade ou simplesmente um 
mau humor que podem afetar consideravelmente as 
relações profissionais. (p. 37-38)

É nesse sentido que dois sujeitos que atuam no 
ramo cultural – e que são frequentemente obrigados a 
“passar a noite em claro” – falam do uso da cocaína e do 
ecstasy, que “consomem em pequena quantidade, para 
se manterem acordados, mas também para serem efica-
zes no plano relacional” (FONTAINE, id. p. 38). Outro 
sujeito se descreve como dopado no trabalho, dizendo 
que o consumo da maconha é para ele uma condição 
para ir trabalhar e se mostrar sociável. Segundo ele, ja-
mais se dirige ao trabalho sem ter fumado, pois, sem a 
maconha, tudo se tornaria insuportável (id. p. 38).

Os resultados da pesquisa realizada por Fontaine 
sugerem, em suma, que o recurso aos psicotrópicos 
é percebido, às vezes, como uma solução eficaz para 
suportar as exigências impostas pelo trabalho, sendo 
que sua ação, descrita sob esse prisma, concerne a 
três tipos de efeitos estreitamente interligados: a de-
sinibição, “que pode se revelar útil no quadro profis-
sional, no sentido em que proporciona certa euforia, 
uma maior facilidade para comunicar, uma tendência 
a exteriorizar as emoções e uma maior confiança em 
si mesmo”; em seguida, o fato de que “todas as drogas 
têm em comum, ainda que em intensidades diversas, 
a faculdade de alterar a noção do tempo”, permitindo 
a sensação de “não ver o tempo passar”; finalmente, o 
papel importante que têm sobre a concentração, já que 
permitem um desligamento dos estímulos externos, 
ainda que isto envolva sempre o risco de o sujeito ser 
“absorvido pelo seu mundo interior” (id. p. 37-38).
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Alguns depoimentos dos advogados londrinos e 
franceses, já citados anteriormente, são igualmente re-
veladores desse caráter funcional da droga em certos 
contextos de trabalho (SWAPS, 2009). Uma advogada 
francesa, por exemplo, disse que a cocaína é “bastante 
tolerada” nesse meio profissional, já que ela permite 
que a pessoa permaneça “em forma”, sentindo como 
“se tivesse uma verdadeira vida, enquanto passa seus 
dias e noites no escritório” (p. 19). Nesse caso, acres-
centa ela, “vale mais se iludir”, pois não é “forçosa-
mente normal querer trabalhar quinze horas por dia”. 
E finaliza dizendo que “a coca é a droga perfeita para 
se inflamar, sobretudo, quando a gente é advogado no 
ramo de negócios [...] onde se quer sempre ser o (ou a) 
melhor” (p. 19). Dessa forma, ao atuar em um ambien-
te cada vez mais opressivo, que passa por um “verda-
deiro período de turbulência”, esses advogados teriam 
dificuldades em admitir diante dos colegas “sua inca-
pacidade de se adaptar”, já que temem ser considera-
dos como a “parte fraca” do sistema (p. 19).

Um deles expressou bem a dimensão assumida pelo 
problema ao admitir ter consumido 100.000 libras em 
cocaína em apenas um ano: “eu abusei bastante da dro-
ga, usando grandes quantidades de cocaína, a tal ponto 
que eu não era mais eu mesmo cinco dias por semana”. 
Além disso, acrescenta ele:

a droga entre os advogados não se limita em nenhum 
caso ao uso fora do escritório, nem em alguma ativi-
dade pós-trabalho. Eu usava a droga antes de ir ao tra-
balho, no escritório e também depois.

Um advogado francês que assumiu ter “usado e 
abusado do álcool e dos antidepressivos”, já que essas 
substâncias lhe traziam “conforto”, disse: “eu sentia 
naquele momento uma enorme fadiga e necessitava 
de um estimulante capaz de bloquear os efeitos da so-
brecarga; eu precisava pisar no acelerador e não tinha 
mais nada”. Sobre a indiferença dos responsáveis pe-
los escritórios a respeito do problema – apesar dos seus 
sinais claros e alarmantes – outro disse que, entre os 
advogados, ao contrário de outras profissões mais clás-
sicas, como a medicina e o ensino, costuma-se não dar 
qualquer importância ao fato desde que o profissional 
continue produzindo. Um terceiro, que fazia uso de 
cocaína, disse que, ao se tornar viciado, sua personali-
dade mudou de maneira brutal, mas acrescentou que 
ninguém prestou atenção porque continuava a ganhar 
dinheiro e a trazer lucro para o escritório. 

Talvez o depoimento mais revelador do caráter fun-
cional da droga nesse contexto tenha sido o de um advo-
gado londrino, usuário de haxixe e, ocasionalmente, de 
cocaína, que estabeleceu uma espécie de “tipologia” dos 
consumidores de drogas no seu meio. Segundo ele:

existe o colaborador que usa de tempos em tempos 
para suportar o tranco já que ele trabalha até tarde 

da noite. [...] Ele usa a droga à meia noite para pas-
sar um bom momento, mas não é alguém completa-
mente excitado, ligado. Em seguida, existe o grande 
associado, muito importante, e que usa com muita 
frequência. Ele tem o hábito de sair para almoços 
e jantares de negócios. Para ele, a cocaína faz parte 
da excitação do trabalho e, além disso, tem menos 
necessidade de se assegurar intelectualmente. Deve 
apenas falar na linguagem dos negócios e não fica 
diante do seu computador analisando contratos. En-
fim, o terceiro tipo [...] é o colaborador sênior, não 
muito seguro de si, que tem certa imagem da profis-
são, segundo a qual todos os advogados usam drogas. 
No início, ele consome um pouco. Começa a ganhar 
dinheiro e aí fica mais fácil. [...] Esse tipo de pessoa 
não usa apenas a coca, mas também as anfetaminas. 
Rapidamente ela perde o controle. (p. 19)

O diretor de um órgão que coordena diversos gru-
pos de reflexão com dirigentes de escritórios france-
ses de advocacia fez uma interessante análise dessa 
questão ao dizer que o tema do uso de drogas na ca-
tegoria é frequentemente abordado, sendo as adições 
mais severas o problema que atinge cada vez mais os 
escritórios, tanto entre os associados, quanto com os 
colaboradores. Segundo ele: 

pode-se ver nisso um sinal de um mal estar geral, 
bem anterior à crise econômica e que é devido, so-
bretudo, ao desequilíbrio entre vida profissional e 
vida privada, à pressão quanto às horas e ao ren-
dimento e, de uma maneira geral, ao ambiente de 
competição induzido em muitos escritórios. As 
pessoas devem suportar o ritmo no longo prazo e 
permanecerem no topo. Pelo estado de nervosismo 
e pelos olhos vermelhos de alguns [...] pode-se ima-
ginar facilmente como é que suportam. (p. 20)

Além das chamadas drogas ilícitas, o álcool é bas-
tante usado nos contextos de trabalho, sendo este um 
tema sobre o qual os pesquisadores têm se dedicado 
mais, explicitando algumas de suas “funções”. Obser-
va-se que essa substância pode representar também um 
recurso essencial para que o trabalhador suporte as exi-
gências impostas pela sua atividade, podendo ser vista 
como uma verdadeira ferramenta de trabalho. Assim, 
os estudos que realizamos junto a diversas categorias 
profissionais (motoristas e cobradores de ônibus urba-
no, trabalhadores da construção civil, policiais milita-
res, coletores de lixo) permitiram não apenas a explici-
tação do lugar específico ocupado pela bebida em cada 
uma delas, como também identificar alguns aspectos 
comuns (ALVES, 2007; AMARAL, 2005; GISCHEWS-
KI, 2004; MURTA, 2007; PORTES, 2006; SILVA, 2004; 
SILVA, 2006; TENAGLIA, 2004).9 Dessa forma, o álcool 
pode ser usado como um recurso: para reduzir o senti-
mento de impotência diante de uma organização rígida 
de trabalho e onde a contabilidade psíquica do oferecido 
e do recebido (LE GUILLANT, 2006) quase sempre favo-
rece o primeiro (motoristas, cobradores, trabalhadores 

9 Pesquisas realizadas dentro do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psicologia da UFMG sob nossa coordenação e cujos resulta-
dos serão divulgados em uma coletânea voltada para discutir a relação entre alcoolismo e trabalho.
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da construção civil, policiais, coletores de lixo); para 
reduzir o sentimento de frustração acumulado durante 
toda a existência devido à falta de perspectiva de cresci-
mento profissional e pessoal (cobradores, trabalhadores 
da construção civil, coletores de lixo); para combater os 
efeitos da autoestima rebaixada devido ao não reconhe-
cimento no trabalho (policiais, trabalhadores da cons-
trução civil, coletores de lixo, cobradores); para obter 
uma satisfação compensatória, anestesiando o sofri-
mento psíquico e, ao mesmo tempo, evitando a tomada 
de consciência de uma situação penosa (trabalhadores 
da construção civil, cobradores, coletores de lixo); para 
reduzir o medo ou os efeitos dos traumas decorrentes 
de situações de violência e da necessidade de cumprir 
tarefas que envolvam riscos (motoristas, cobradores, 
trabalhadores da construção civil, policiais).10

Uso “disfuncional” de drogas nos con-
textos de trabalho

Em diversos casos analisados, tanto por nós, quan-
to por outros pesquisadores, observa-se que, após cer-
to tempo de uso da substância, um círculo vicioso se 
instala: a droga deixa de ser um meio para lidar com 
as dificuldades, passando a ser um fim em si mesmo. 
Ao estudar o consumo de bebidas alcoólicas, Legrand 
(1997) constatou o que chamou de perversão da finali-
dade. Segundo ele, isso ocorre quando o ato de beber 
se torna seu próprio fim e a pessoa passa a beber por 
beber. Dessa forma, o que era um meio para se alcan-
çar um fim passa a ser sua própria finalidade, indican-
do que o uso da bebida, inicialmente investido de boas 
razões, passa a se manter por si mesmo por meio de 
pretextos autojustificativos (p. 59). Ocorre, nesse caso, 
uma espécie de armadilha circular que tende, segundo 
o autor, a se alimentar indefinidamente, em um circui-
to cada vez mais fechado, fazendo eclodir o absurdo, o 
insensato (p. 59). Ele denomina esse processo de ciclo 
do alcoolismo, dizendo que a alcoolização acaba por 
cultivar os problemas para os quais ela foi de início 
solicitada enquanto remédio ou solução. De modo que 
a solução se torna problema e, assim, se autoperpetua 
(p. 60). O autor considera também que esse modelo 
pode ir além do alcoolismo, alcançando as toxicoma-
nias em geral. Ele reforça essa ideia com a tese de um 
especialista em toxicomanias (MENDES, 1992 apud 
LEGRAND, 1997) que propõe o que chama de círculo 
vicioso ou impasse, no qual se encontra fechado o to-
xicômano que se droga para evitar os sintomas que são 
precisamente provocados pela droga. Ou seja, também 
para esse especialista, a droga pode se tornar o proble-
ma e a solução. 

10 Nesse caso, o álcool pode ser usado para combater sintomas de outros quadros graves desencadeados pelas situações vividas no trabalho, 
como, por exemplo, o quadro de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, bastante comum entre os policiais, mas que, diante da violência cres-
cente nos grandes centros urbanos, vem acometendo outras categorias, como os motoristas e os cobradores de ônibus urbano.

 Quando isso ocorre nos contextos laborais, o que 
temos constatado é que, embora a substância, inicial-
mente, apresente-se como um recurso para o enfrenta-
mento de certas exigências do trabalho, pouco a pouco, 
seu uso começa a acarretar novos problemas no próprio 
trabalho, tais como punições, transferências compul-
sórias, rebaixamento de função, imposição de tarefas 
menos interessantes ou o isolamento puro e simples do 
trabalhador. Tudo indica que, nesses casos, o uso conti-
nuado da substância acaba por torná-la disfuncional 
na medida em que, ao invés de se constituir como um 
auxílio ou uma ferramenta, ela passa a ser um empe-
cilho para a realização das atividades. Um dos sinais 
frequentes dessa mudança consiste na desvinculação 
do sujeito de sua equipe (ou do seu coletivo) de tra-
balho. No que concerne ao uso do álcool, é comum que 
tal mudança se manifeste, inclusive, no seu padrão de 
consumo, que deixa de ser em grupo para ser cada vez 
mais solitário. Uma consequência disso é o isolamento 
crescente do trabalhador, acompanhado, muitas vezes, 
de uma clara hostilidade dos colegas que não reconhe-
cem nele mais suas antigas competências, passando a 
considerá-lo como um fator de risco para si mesmo ou 
para a equipe (PIALOUX, 1992; CASTELAIN, 1989).

Entre os trabalhadores da cana que recebem trata-
mento em uma das diversas clínicas de recuperação re-
centemente criadas em São Paulo, identificamos alguns 
depoimentos que ilustram bem esse processo. Um deles, 
que havia trocado a maconha pelo crack, disse: “na roça 
vinha a sensação de ser perseguido, eu ficava com medo, 
via revólver, dava vontade de atirar em mim mesmo. 
Não trabalhava. Comecei a perder o serviço”. Outro re-
vela que passou “do fermentado da cana-de-açúcar para 
o crack”, dizendo que começou também a faltar ao traba-
lho. Os autores da reportagem concluem que, em geral, 
“os depoimentos dos lavradores associam o consumo 
de drogas à impressão inicial de superação dos limites 
físicos”, isto é, “na largada, elas parecem ajudar”, mas 
“depois debilitam” (MAGALHÃES; SILVA, 2008).

À guisa de conclusão

Ao comentar a frase de um ciclista profissional 
ucraniano que admitiu se dopar “para obter melhores 
resultados”, Lowenstein (2009) afirmou que ela poderia 
ter sido pronunciada por vários outros profissionais que 
não pertencem ao meio esportivo, tais como advogados, 
médicos, jornalistas, altos executivos, cabeleireiros e 
padeiros. Com isso, o presidente da associação france-
sa da “SOS Adições” quis ilustrar sua experiência re-
cente com usuários de drogas. Ele tem constatado que, 
nos últimos anos, outras categorias profissionais vêm 
se juntando àquelas que tradicionalmente faziam uso 
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da cocaína após descobrirem suas “virtudes dopantes”. 
No seu contato diário com esses pacientes, o psiquiatra 
francês observa que, nos últimos quinze anos, a cocaí-
na tem saído do seu “gueto dourado” composto por 
“artistas, modelos, tenistas” para se “banalizar” (p. 20-
21). Tal banalização é de tal forma real, disse ele, que 
estabelecer um perfil do usuário dessa substância tor-
nou-se tão difícil quanto estabelecer o perfil do usuário 
do álcool ou da maconha. Mas isso não o impede de 
concluir que certas categorias profissionais continuam 
“mais expostas do que outras” (p. 21). Para ilustrar, cita 
uma estatística oferecida por um centro privado norte-
-americano, especializado em dependência química, que 
revela a presença maior de alguns profissionais entre seus 
pacientes: advogados, médicos (sobretudo os cirurgiões e 
anestesistas), empresários, jornalistas e pessoal de navega-
ção (em especial os comandantes de bordo). Ele acrescen-
ta que, após apresentar esses dados, o diretor do hospital 
em questão observou: “em certas profissões a adição faz 
parte dos riscos profissionais” o que permitiria “requalifi-
car a dependência como doença do trabalho” (p. 21).11

Mas cabe ressaltar que é o próprio Lowesntein (2009, 
op. cit.) o primeiro a reconhecer que, apesar das evi-
dências que vêm sendo acumuladas, a França ainda se 
encontra bem distante de “reconhecer a adição como 
uma doença do trabalho”, uma vez que existe até mesmo 
“uma dificuldade em reconhecê-la como doença” (p. 21). 
É claro, esclarece ele, que: 

nem todos os advogados serão dependentes de coca-
ína, da mesma forma que não são todas as enfermei-
ras que serão soropositivas [...] ao se picarem aciden-
talmente. Mas a pressão inerente a essa profissão, a 
exigência de desempenho e sua correlação positiva 
com o sucesso financeiro, o ritmo e as condições de 
trabalho [...], o acesso jovem e rápido a contratos e 
responsabilidades muito importantes, constituem 
verdadeiros fatores de risco para as adições. (p. 21) 

Ele finaliza dizendo que “quanto mais uma socieda-
de é exigente e impõe o sucesso e a performance, mais 
as condutas dopantes serão prováveis” (p. 21).

Fontaine (2006) também constata a ausência de 
qualquer referência ao trabalho quando se aborda o uso 
de drogas, o que a permite concluir que “[...] o alcoo-
lismo assim como as toxicomanias são quase sempre 
considerados como problemas pessoais, sem ligação 
com os contextos nos quais se inscrevem” (p. 20). No 
entanto, considera que “a esfera do trabalho assume 
uma posição predominante nessa questão, uma vez que 
é nesse contexto que as pessoas passam uma boa parte 
de suas vidas” (p. 20). Assim, embora tenha privilegia-

do, no seu estudo, indivíduos que parecem equilibrar 
trabalho e consumo de drogas, a autora observou em 
muitos deles uma “ambivalência” na “relação que man-
têm com a atividade profissional, com a droga, com sua 
inscrição na sociedade” (p. 21). Segundo ela:

O usuário de drogas que trabalha se encontra coti-
dianamente confrontado a diferentes tensões: tensão 
entre o desejo de se afastar do mundo, de se desco-
nectar e de se integrar, se adaptar a ele; tensão na 
passagem de uma identidade social a outra, às vezes, 
radicalmente oposta; tensão entre a transgressão e a 
aceitação das normas. (p. 21-22)

Portanto, no conjunto de dados reportados por essa 
autora, é frequente a presença da droga como uma 
“ferramenta de integração” à sociedade e, em parti-
cular, ao trabalho e às suas exigências (muitas vezes 
excessivas), o que nos remete – para além da questão 
da dependência – à problemática da alienação e de sua 
inevitável relação com os processos saúde/doença. Se 
concordarmos com Canguilhem (2006) quando este 
afirma que a saúde é muito mais do que a mera integra-
ção a um meio, podemos concluir que tal “ferramenta” 
possibilita apenas uma melhor adequação às normas 
vigentes, inclusive àquelas impostas pelo trabalho. Ao 
invés de serem “normativas” (CANGUILHEM, 2006), 
essas pessoas estariam apenas tentando se adequar 
às normas. Além disso, embora seu comportamento 
possa ser à primeira vista qualificado como transgres-
sor, uma vez que o consumo da droga – em especial 
da droga ilícita – está, evidentemente, em contradição 
com as regras estabelecidas, ele consiste, na verdade, 
em um esforço de adaptação. Assim, se tal condição 
não pode ser considerada como patológica, ela está 
também distante do que Canguilhem (id.) considerava 
como sinônimo de saúde.12 

No Brasil, assim como vem ocorrendo no contexto 
francês, as evidências sobre a relação entre adição e 
uso de drogas no trabalho têm sido cada vez mais con-
tundentes, embora isso não esteja conduzindo a avan-
ços importantes no sentido do seu reconhecimento. É 
por essa razão que, diante da grande quantidade de 
casos emergindo de uma mesma situação de trabalho, 
a medida encontrada tem sido a de criar “clínicas de 
recuperação”, como vimos no caso dos “trabalhadores 
da cana” várias vezes citado neste artigo. O depoi-
mento de um dos quarenta internos de uma dessas 
clínicas revela bem a “eficácia” dessa “solução”, qua-
lificada com muita propriedade por Clot (2008, 2010) 
como uma “nova profilaxia social” ou “um novo hi-
gienismo”. Após dizer que “ficava louco”, “viajava no 

11 Com a finalidade de verificar a pertinência desse tipo de observação, iniciamos há um ano e meio uma pesquisa em uma instituição de atendi-
mento a dependentes químicos, situada em Belo Horizonte (MG). O estudo se encontra em andamento, tendo sido finalizada, recentemente, a 
primeira etapa que consistiu na análise de cerca de 6.000 prontuários.
12 De acordo com Clot, tudo indica, nesse caso, que o sujeito perdeu a saúde antes mesmo de desenvolver uma doença propriamente dita. Ou 
seja, para esse autor, sobretudo em situações de trabalho, é comum se constatar que muitos trabalhadores já perderam a saúde, embora ainda 
não se encontrem doentes (CLOT, Y. Palestra proferida na UFMG com o título “Contribuições da Clínica da Atividade para o campo da Saúde 
Mental e Trabalho, em setembro de 2007).
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serviço”, “gritava e zoava a cabeça” dos colegas, esse 
trabalhador acrescentou que seu plano, após receber 
alta, é o de continuar cortando cana. Diante disso, 
não é surpreendente saber que a própria usina de 
onde saiu se encontra entre as fontes financiadoras 
da clínica. Com isso, fecha-se um circuito que ten-

de a se autoalimentar indefinidamente, caso não seja 
rompida a lógica que o sustenta. Tal ruptura só será 
possível, no nosso entender, por meio do retorno ao 
mundo do trabalho, tentando identificar nele (e a par-
tir dele) possibilidades efetivas de desenvolvimento e 
de emancipação.
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Resumo

Considerando o crescente interesse científico no fenômeno burnout, apresen-
tamos uma amostra da diversidade teórica que forma o campo de pesquisa 
neste tema a partir de algumas questões atuais de discussão sobre o seu con-
ceito. Discutimos aparentes limitações da abordagem empírica à compreensão 
da natureza conceitual do burnout, apontando uma possível contribuição da 
clínica (dentro do campo da Psiquiatria) a este debate.

Palavras-chave: burnout – conceito; estresse mental; psicologia organizacional; 
fadiga nervosa; estresse ocupacional.

Abstract

Considering the growing scientific interest in burnout phenomenon, we present 
a sample of the theoretic diversity that constitutes the research field in this 
area presenting some of the debates currently being held on its concept. We 
discuss apparent limitations of the empirical approach on the comprehension of 
burnout conceptual nature, indicating a possible contribution from the clinical 
practice (within the field of psychiatry) to this debate.

Keywords: burnout – concept; mental stress; organizational psychology; nervous 
fatigue; occupational stress.
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Introdução

O termo burnout significa “queima” ou “combustão 
total”. Faz parte do vocabulário coloquial em países de 
língua inglesa e costuma ser empregado para denotar 
um estado de esgotamento completo da energia indivi-
dual associado a uma intensa frustração com o trabalho 
(MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001).

Este fenômeno passou a ser objeto de estudo científico 
na década de 1970 com a primeira descrição clínica feita 
por Freudenberger (1974). Desde então, vem despertando 
o interesse dos pesquisadores, especialmente no campo 
da Saúde Ocupacional. Isto pode ser verificado pelo vo-
lume crescente de publicações sobre o tema (Gráfico 1). 
Em 2009, foram indexados, na base ISI Web of Science, 
208 artigos (em inglês) contendo burnout no título.

O conhecimento derivado da pesquisa empírica a 
respeito do burnout pode ser resumido como se segue.

Em geral, ele é definido como uma reação nega-
tiva ao estresse crônico no trabalho (SHIROM, 2003; 
HONKONEN et al., 2006; AHOLA et al., 2006a). Mani-
festa-se basicamente por sintomas de fadiga persistente, 
falta de energia, adoção de condutas de distanciamen-
to afetivo, insensibilidade, indiferença ou irritabilidade 
relacionadas ao trabalho de uma forma ampla, além de 
sentimentos de ineficiência e baixa realização pessoal. 
Trata-se de uma condição crônica (SHIROM, 2003), de-
terminada principalmente por fatores da organização do 
trabalho, tais como sobrecarga, falta de autonomia e de 
suporte social para a realização das tarefas (MASLACH; 
SCHAUFELI; LEITER, 2001; SCHAUFELI; ENZMANN, 
1998). A chamada reestruturação produtiva e as demissões
em massa também são apontadas como fatores de risco
(KALIMO, 2000). Traços de personalidade teriam menor 
peso para o desencadeamento do quadro (MASLACH; 
SCHAUFELI; LEITER, 2001). O burnout está ainda asso-
ciado a consequências negativas, dentre as quais:

Gráfico 1  Número de publicações com burnout no título indexados na base ISI Web of Science, por períodos de 5 anos, de 1974 a 2008

• No nível socioeconômico: absenteísmo, queda de pro-
dutividade (PARKER; KULIK, 1995) e aposentadoria 
precoce (WEBER; WELTLE; LEDERER, 2005);

• Para a saúde física: aumento do risco cardiovas-
cular (HONKONEN et al., 2006; MELAMED et al., 
2006a), alterações fisiológicas e metabólicas como 
desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenais 
(GROSSI et al., 2005), diabetes tipo 2 (MELAMED et
al., 2006a), elevação de lipídios séricos (SHIROM et
al., 1997) e alterações do sistema imune (LEHRMAN
et al., 1999), além de distúrbios musculoesqueléti-
cos (HONKONEN et al., 2006);

• Para a saúde mental: associação com ansiedade e, 
em especial, depressão (MASLACH; SCHAUFELI; 
LEITER, 2001; AHOLA et al., 2005), além de abuso 
de álcool (AHOLA et al., 2006b).

Tal conjunto de informações provém majoritaria-
mente de estudos transversais. Destacam-se os estu-
dos de prevalência em amostras de trabalhadores das
mais diversas categorias profissionais. Esta prevalência
varia em função da população estudada e da metodo-
logia utilizada, oscilando entre aproximadamente 10%
a taxas superiores a 30% (WEBER; JAEKEL-REINHARD,
2000). Em estudos com amostras representativas da
população geral ativa, a taxa de burnout variou entre
5% e 7% (KALIMO, 2000; HALLSTEN, 2005). A maior 
parte dos trabalhos publicados utiliza a definição de 
burnout proposta por Maslach (que consiste na tríade 
Exaustão, Despersonalização/Cinismo e baixa Realiza-
ção Pessoal/Ineficácia – que comentaremos a seguir). 
Há, no entanto, uma tendência de crescimento do nú-
mero de estudos longitudinais (TOPPINEN-TANNER 
et al., 2005; MOMMERSTEEG et al., 2006; MELAMED 
et al., 2006b; MOCH et al., 2003), especialmente a par-
tir do ano 2000, o que tem possibilitado uma melhor 
investigação das relações entre burnout e os possíveis 
fatores de risco e consequências apontados pelos es-
tudos transversais.
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No Brasil, apesar do interesse científico crescente, 
ainda há poucas publicações sobre burnout (uma bus-
ca por artigos com burnout no título, publicados em 
português e indexados na base LILACS, encontrou 54 
estudos desde 1987), a maior parte delas voltadas para 
a detecção de taxas de prevalência, principalmente en-
tre profissionais de saúde e da educação. A quase tota-
lidade dos trabalhos publicados utiliza o conceito de 
Maslach (CARLOTTO; PALAZZO, 2006; SILVEIRA et 
al., 2005; TUCUNDUVA et al., 2006).

O conhecimento produzido até o momento, quando 
visto superficialmente, dá a impressão de ser bastante 
homogêneo. Principalmente o fato de haver uma de-
finição dominante de burnout reforça esta impressão. 
Porém, se nos aprofundamos um pouco, percebemos 
logo que o debate científico é intenso e vem gerando 
perspectivas teóricas variadas.

O presente artigo pretende apresentar um pouco 
desta diversidade teórica, enfocando, nesta oportunida-
de, alguns aspectos da discussão atual sobre o conceito 
de burnout. A partir destes aspectos, discutiremos os 
limites ou os impasses da pesquisa empírica neste cam-
po de investigação, pensando em uma possível contri-
buição da clínica à resolução destes impasses. 

Um conceito em construção

O estudo sistemático do burnout inaugura-se em 
1974 a partir da descrição clínica, pelo psicanalista nor-
te-americano Herbert Freudenberger, de um quadro de 
esgotamento físico e mental com intensa irritabilidade 
relacionado a condições adversas de trabalho de profis-
sionais de saúde atuando na área de dependência quí-
mica (FREUDENBERGER, 1974; FREUDENBERGER; 
RICHELSON, 1987). Em sua definição, burnout é um “in-
cêndio interno”, um “esgotamento dos recursos físicos e 
mentais”; é “esgotar-se para atingir uma meta irrealizá-
vel” imposta pelo próprio indivíduo ou pela sociedade. 
Para ele, tal esgotamento vai ocorrer na área da vida onde 
há mais expectativa de sucesso – em geral, no trabalho 
(FREUDENBERGER; RICHELSON, 1987). 

Paralelamente, a psicóloga social Christina Maslach 
(e colaboradores), pesquisando trabalhadores dos seto-
res de serviços/cuidados (os chamados human services), 
também dá o nome de burnout a um fenômeno seme-
lhante, definindo-o como uma “síndrome psicológica 
em reação a estressores interpessoais crônicos no traba-
lho” e identificando nele três componentes principais 
(MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001):

• Exaustão emocional: caracterizada por cansaço ex-
tremo e sensação de não ter energia para enfrentar 
o dia de trabalho;

• Despersonalização: adoção de atitude de insensi-
bilidade ou hostilidade em relação às pessoas que 
devem receber o serviço/cuidado;

• Perda da realização pessoal: sentimentos de incom-
petência e de frustração pessoal e profissional.

A criação de um instrumento de aferição (Maslach
Burnout Inventory – MBI [MASLACH; JACKSON; 
LEITER, 1996]) viabiliza o estudo epidemiológico do 
burnout e, rapidamente, o conceito de Maslach torna-se 
o mais conhecido e adotado. Na prática, a tríade Exaus-
tão, Despersonalização e baixa Realização Pessoal torna-
se sinônimo de burnout. 

Apesar de o MBI ter sido criado para detectar burnout 
no âmbito das relações entre profissionais provedores 
de serviços/cuidados e seus receptores (daí a nomen-
clatura original MBI-HSS – Human Services Survey), 
vários pesquisadores passaram a aplicá-lo em diversos 
outros grupos profissionais não especificamente per-
tencentes aos chamados human services (MASLACH;
JACKSON; LEITER, 1997). Com isso, constatou-se que 
a diferenciação entre as dimensões do MBI sofria altera-
ções em comparação aos resultados obtidos com as amos-
tras de trabalhadores dos human services. Por este mo-
tivo, houve a necessidade de adaptar o instrumento de
maneira a manter seus parâmetros de validade. Surge, 
então, a versão para educadores (MBI-ES – Education 
Survey) e, posteriormente, o MBI-GS (General Survey) 
(MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997).

O objetivo do MBI-GS, portanto, é detectar proble-
mas no relacionamento das pessoas com o trabalho (não 
necessariamente problemas com outras pessoas no am-
biente de trabalho). As adaptações ao instrumento origi-
nal consistiram na renomeação das dimensões Exaustão 
Emocional (para Exaustão), Despersonalização (para Ci-
nismo/Ceticismo)2 e baixa Realização Pessoal (para Efi-
cácia Pessoal) e na redução do número de sentenças.

A dimensão Exaustão é mais genérica, sem a ênfase 
na reação emocional; a dimensão Cinismo passa a refletir 
indiferença ou atitude distanciada em relação ao trabalho 
(e não em relação a relacionamentos interpessoais no tra-
balho, como na Despersonalização); e a dimensão Eficá-
cia Pessoal abrange aspectos sociais e não  sociais da rea-
lização profissional, além de enfocar mais as expectativas 
individuais de rendimento do que a dimensão Realização 
Pessoal (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997).

Apesar das adaptações visando a uma melhor apreen-
são do fenômeno, alguns pesquisadores (SHIROM, 2003; 
KRISTENSEN et al., 2005) detectam falhas na concepção de 
Maslach, tanto teóricas (na elaboração do conceito), quanto 
metodológicas (na elaboração do MBI), pondo em risco a 
validade dos achados epidemiológicos. Baseados em mode-

2 O termo original em inglês, Cynicism, foi traduzido aqui como Cinismo ou Ceticismo. A noção de Ceticismo, embora um pouco diferente da 
de Cinismo, foi pensada como uma opção válida para tradução, entre outros motivos, por amenizar certa conotação pejorativa que o termo 
“cinismo” possui em nosso idioma.



Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 269-276, 2010272

los teóricos e em dados empíricos, eles propõem novas de-
finições de burnout com o objetivo de aprimorar o conceito. 
Destacamos aqui os conceitos de Pines e Aronson, Shirom e 
Melamed, Demerouti e colegas e Kristensen e colegas.

• Pines e Aronson: definiram burnout como “um es-
tado de exaustão física, emocional e mental cau-
sado por um envolvimento de longo prazo em 
situações de alta demanda” (PINES; ARONSON, 
1981; SCHAUFELI et al., 2001). Não restringem o 
conceito ao campo ocupacional (poderia ocorrer 
na vida conjugal, por exemplo). A síndrome re-
sultante consistiria em sentimentos de desampa-
ro, desesperança, de estar preso numa armadilha, 
pouco entusiasmo, irritabilidade, além do cansaço 
físico e emocional e de baixa autoestima (PINES; 
ARONSON, 1981; SHIROM, 2003). 

Seu referencial teórico vem da perspectiva existen-
cial. De acordo com esta visão, a raiz do problema es-
taria na necessidade das pessoas de atribuir um signi-
ficado para suas vidas como uma forma de diminuir a 
angústia provocada pela consciência da morte; assim, elas 
atribuem também, ao trabalho, um sentido especial, le-
vando à sua idealização. Então, quando percebem que 
seu trabalho não é mais capaz de preencher tais expec-
tativas, advêm sentimentos de fracasso, tristeza e, even-
tualmente, o burnout (PINES; KEINAN, 2005).

O instrumento desenvolvido por Pines e Aronson, 
chamado Burnout Measure (BM), é apontado como o 
segundo mais utilizado, até 1998, após o MBI (em 5% 
dos estudos, segundo Schaufeli e Enzmann [1998]). 
Entretanto, atualmente vem caindo em desuso de-
vido a limitações metodológicas importantes na sua 
elaboração (HALBESLEBEN; DEMEROUTI, 2005; 
ENZMANN et al., 1998).

• Shirom e Melamed: em sua definição, burnout é um 
estado afetivo singular caracterizado pela sensação 
de perda de energia física, mental e cognitiva, que 
ocorre como reação ao estresse crônico (SHIROM, 
1989; 2003). Apesar de não mencionar especifica-
mente o contexto laboral na definição, na prática 
tem sido considerado como condição relacionada 
ao trabalho (em função de o estresse ocupacional 
ser uma das principais fontes de estresse crônico). 
Suas três dimensões são denominadas Fadiga Fí-
sica (sensação de cansaço e baixa energia na exe-
cução de tarefas cotidianas, como, por exemplo, 
acordar pela manhã para ir ao trabalho), Exaustão 
Emocional (sensação de estar fraco demais para ter 
empatia com clientes ou colegas e não ter a energia 
necessária para investir em relacionamentos inter-
pessoais no trabalho) e Desgaste Cognitivo (sensa-
ção de raciocínio lento e baixa agilidade mental); 
cada componente abrange um domínio particular 
da depleção energética (SHIROM et al., 2005).

Esta concepção de burnout baseia-se na teoria da Con-
servação de Recursos (Conservation of Resources – COR). 
Segundo esta teoria, estresse é definido como qualquer 
situação de ameaça ou perda efetiva de recursos energé-

ticos, à qual o organismo se contrapõe ativamente (o que 
acarreta também um gasto adicional de energia), eventu-
almente levando a um fluxo contínuo de perda – mani-
festado pelo burnout (SHIROM et al., 2005).

O instrumento desenvolvido pelos autores é o Shirom-
-Melamed Burnout Measure – SMBM (HOBFOLL; 
SHIROM, 1993).

• Demerouti e colegas: para estes autores, o burnout 
é composto de apenas duas dimensões: Exaustão e 
Desengajamento (análoga à Despersonalização). 
Esta última representaria uma reação de rejeição 
emocional, cognitiva e comportamental ao trabalho 
(visto como desinteressante, não desafiador e “aver-
sivo”) em termos de uma desilusão (DEMEROUTI 
et al., 2002a). Para os autores, a Despersonalização 
seria não mais que uma forma de Desengajamen-
to (DEMEROUTI et al., 2002b). Desenvolveram o 
Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), que abrange os 
aspectos físicos e cognitivo da exaustão (em contrapo-
sição ao MBI, que apreenderia apenas o aspecto afeti-
vo da exaustão). Este instrumento também represen-
taria um aprimoramento em relação ao MBI quanto à 
sua estrutura (por exemplo, a formulação das sen-
tenças). Como Maslach, Schaufeli e Leiter (2001),
consideram o burnout uma reação ao estresse ocu-
pacional, não restrito a profissões específicas 
(HALBESLEBEN; DEMEROUTI, 2005).

• Kristensen e colegas: consideram como aspecto 
central da síndrome a fadiga/exaustão e a sua atri-
buição, pelo indivíduo, à determinada esfera da sua 
vida. Desta forma, o instrumento desenvolvido pe-
los autores – o Copenhagen Burnout Inventory (CBI) 
– avalia burnout em três áreas: pessoal (genérico, 
isto é, representando o quanto o indivíduo se sen-
te cansado ou exausto, de maneira geral), ligado ao 
trabalho (o grau de exaustão física ou psicológica 
que é percebida pelo sujeito como relacionada ao 
trabalho) e ligado ao cliente (ou seja, o quanto a 
exaustão da pessoa é atribuída ao seu trabalho com 
outras pessoas; o termo “cliente” pode ser substituí-
do por “pacientes”, “colegas”, “filhos”, “estudantes” 
etc., dependendo do contexto). Desta forma, fica 
evidente que esses autores não consideram o bur-
nout como fenômeno exclusivamente relacionado à 
atividade profissional (KRISTENSEN et al., 2005). 

Vê-se, portanto, que o conceito de burnout está em 
franco processo de revisão crítica, em construção.

Limites da pesquisa e a contribuição da 
clínica: a questão subjetiva

Em um volume do periódico Work & Stress dedicado 
exclusivamente ao burnout, conclui-se pela necessidade 
urgente de estabelecer de maneira mais precisa o seu con-
ceito (COX; TISSERAND; TARIS, 2005). Aqui destacamos 
duas questões importantes no debate científico atual so-
bre o conceito de burnout, propostas naquela publicação:
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• Burnout se resume à dimensão Exaustão?

• Burnout se dá especificamente no contexto do 
trabalho?

A primeira questão refere-se à discussão sobre a uni
ou a multidimensionalidade do conceito de burnout. 
Baseia-se no relativo consenso, entre os pesquisadores, 
em se considerar a característica da exaustão como o 
núcleo do fenômeno. A preponderância deste com-
ponente tem levado alguns autores a indagar se não 
seria o caso de restringir o conceito de burnout a esta 
dimensão. O argumento proposto é o de que, pelo fato 
de cada dimensão associar-se a diferentes antecedentes 
e consequências, elas deveriam ser consideradas como 
constructos diversos, não havendo razão para reuni-las 
sob uma única rubrica (SHIROM, 2003).

Há também pesquisadores que preferem classificar 
como burnout apenas os casos em que ocorre a presen-
ça conjunta das dimensões Exaustão e da Despersona-
lização – ou Cinismo/Ceticismo (SONNENTAG, 2005). 
A questão do debate, então, desloca-se um pouco para 
a dimensão da Despersonalização/Cinismo (DE/C): ela 
faria mesmo parte do fenômeno?

A associação entre Exaustão e Despersonalização/
Cinismo é forte, conforme demonstram vários estu-
dos (LEITER, 1989; MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 
2001). Alguns autores entendem que a DE, enquanto 
estratégia de coping (mecanismo de defesa de tipo com-
portamental), seria o caminho “natural” contra a Exaus-
tão. O simples fato de se constituir numa estratégia de 
coping já seria, por si só, motivo para sua exclusão do 
conceito (KRISTENSEN et al., 2005; SHIROM, 2003).

No entanto, outros estudiosos argumentam que a 
DE/C não só deveria permanecer integrada ao concei-
to de burnout, como seria, inclusive, a sua dimensão 
mais específica, já que, sem ela, não haveria como di-
ferenciar o burnout de um quadro de fadiga prolongada 
(SONNENTAG, 2005). Leiter (1989) já apontava o cará-
ter disfuncional (ou seja, “patológico”) da DE: caso fosse 
uma defesa “saudável”, sua associação com a Exaustão 
seria negativa, e não positiva. Schaufeli e Taris (2005) 
observam, ainda, que não há incompatibilidade em se 
considerar uma estratégia de coping parte de uma sín-
drome, apenas por se tratar de um mecanismo compor-
tamental. Tomam como exemplo a síndrome ansiosa: 
esta compõe-se de sintomas físicos, psíquicos e também 
pela adoção de condutas de evitação fóbica. A evitação 
é um sintoma comportamental, e nem por isso deixa de 
fazer parte da síndrome.

Por outro lado, a baixa Realização Pessoal/Eficácia 
tende a ser deixada de lado como componente da sín-
drome de burnout, uma vez que se associa de maneira 
muito diferente das demais dimensões a antecedentes e  
a consequências. Poderia ser considerada como mais uma 
consequência de burnout (DEMEROUTI et al., 2002b).

A segunda questão – se o burnout é estritamente re-
lacionado ao trabalho ou pode ocorrer em outras áreas 
da vida – justifica-se com base no seguinte raciocínio: 

considerando-se que o burnout consiste numa resposta 
ao estresse crônico, não importaria, na verdade, o con-
texto deste estresse crônico. Esta linha de pensamento 
prioriza a resposta fisiológica de estresse; porém, pa-
radoxalmente, como consequência, temos que, quanto 
mais abrangente a definição de burnout (quanto menos 
ligado ao trabalho), mais próximo ao conceito de fadiga 
ele se torna (COX; TISSERAND; TARIS, 2005).

Contrários a esta perspectiva, Schaufeli e Taris 
(2005) apontam a importância de manter o concei-
to como associado, se não ao trabalho stricto sensu, a 
atividades análogas ao trabalho, definidas como todas 
aquelas atividades estruturadas, de natureza coercitiva, 
e dirigidas a objetivos específicos. Ou seja, atividades 
que, de um ponto de vista psicológico, são similares 
ao trabalho (por exemplo: estudo, cuidar de familiares 
doentes, treinamento de atletas).

À primeira vista, tais pontos de discussão podem 
parecer meramente teóricos, bastando tomar uma de-
cisão arbitrária para resolvê-los. Porém, na experiência 
de atendimento com os pacientes, estas são questões 
que se colocam prontamente; mais: elas se impõem. Ve-
jamos de que forma.

O que mais chama a atenção, em nossa prática clí-
nica com pacientes que podem ser classificados como 
portadores de burnout, é o seu relato recorrente de sen-
timentos negativos como desencanto e profunda desilu-
são, chegando à adoção de condutas de evitação ou de 
verdadeira aversão a tudo o que remeta ao trabalho. Por 
exemplo: um bancário que, após o adoecimento, não 
consegue mais entrar em nenhuma agência bancária, 
mesmo que seja para pagar uma conta ou usar o caixa 
eletrônico, enfim, para resolver questões cotidianas pes-
soais; é comum o relato de “não conseguir passar nem 
na porta de um banco” – qualquer banco, não só aquele 
do qual é funcionário – sob pena de apresentar intensos 
sintomas ansiosos. Mesmo após afastamento prolongado 
das atividades, este comportamento de distanciamento 
permanece como que “cristalizado”, o que, muitas vezes, 
leva à incapacidade laborativa definitiva. 

Esta apresentação é compatível com a característica 
de Despersonalização/Cinismo e é, a nosso ver, o que 
diferencia clinicamente os “portadores de burnout” dos 
pacientes deprimidos em geral.

Dentro de uma perspectiva clínica, portanto, tal per-
sistência da Despersonalização/Cinismo simplesmente 
não nos permite ignorá-la enquanto parte integrante 
do fenômeno burnout. No entanto, a pesquisa empírica 
tem questionado a sua relevância conceitual.

É interessante notar que, em contraposição à di-
mensão Exaustão (mais facilmente identificável, por 
ter como característica definidora a fadiga, que tem 
uma expressão “física”, além do componente mental), 
a Despersonalização/Cinismo pode ser considerada 
uma dimensão mais propriamente “subjetiva” do bur-
nout, na medida em que representa uma atitude “ne-
gativa” baseada em um sentimento de desencanto, que 
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por sua vez é dirigido especificamente ao trabalho. Ou 
seja, a Despersonalização parece ser, essencialmente, 
uma manifestação da subjetividade individual. Talvez 
daí provenha inclusive certa dificuldade, ou dissenso, 
entre os pesquisadores em nomeá-la, como evidencia-
do tanto pelas várias proposições para sua “rotulação” 
(Despersonalização, Cinismo, Desengajamento), quan-
to pela multiplicidade de manifestações que podem ser 
consideradas características desta dimensão, desde a 
indiferença, passando pela irritabilidade, até a evitação 
(GARDEN, 1987; SHIROM, 2003).

O que nos faz pensar: “Seria o questionamento cien-
tífico a respeito da natureza da Despersonalização o re-
flexo de uma dificuldade (uma limitação) do método 
empírico em avaliar características subjetivas?”

Em caso afirmativo, voltar nossa atenção à clínica, 
aos casos reais, poderia ajudar a preencher esta lacuna 
do conhecimento sobre o burnout. Trata-se de enfocar o 
indivíduo do ponto de vista simbólico (de maneira com-
plementar à perspectiva individual orgânica, fisiológica). 
Tal abordagem poderia auxiliar, por exemplo, na elabora-
ção de terapias mais eficazes para o burnout – ou, melhor 
dizendo, para os indivíduos com burnout. Atualmente, a 
maior parte dos estudos sobre seu tratamento e preven-
ção prioriza a implementação de estratégias de “manejo 
de estresse”, em grande parte baseadas em psicoterapia 
cognitiva, e cujo principal resultado é a redução dos ní-
veis de exaustão (VAN DIERENDONCK; SCHAUFELI; 
BUUNK, 1998; HÄTINEN et al., 2004). As taxas de retor-
no ao trabalho a longo prazo, no entanto, permanecem 
quase que inalteradas (GROSSI; SANTELL, 2009).

Conclusão

Neste artigo procuramos dar uma ideia da diversida-
de teórica que forma o campo de pesquisa em burnout, 
tomando como exemplo alguns aspectos relativos à sua 
discussão conceitual. Vimos que o burnout não é um 
conceito “fechado”, apesar de haver uma definição do-
minante; uma importante razão para este domínio foi 
o desenvolvimento de um instrumento capaz de mensu-
rá-lo quantitativamente, permitindo assim sua investiga-
ção epidemiológica.

O debate a respeito do conceito de burnout traduz 
o desejo de se compreender a sua “verdadeira natu-
reza”, a sua “essência”. Essa tentativa de compreen-
são tem sido empreendida por meio da investigação 
científica baseada no método empírico. Curiosamente, 
as questões que emergem deste debate conceitual (se 
burnout é só exaustão, se a Despersonalização faz par-
te do conceito, se se trata de um tipo de resposta de 
estresse não necessariamente ligada ao trabalho) são 
justamente as questões nas quais a subjetividade está 
mais presente. É possível que elas reflitam uma limi-
tação do método empírico (já que a sua ênfase está em 
descobrir os dados objetivos).

Esta possível limitação teria a ver com as espe-
cificidades de um modelo científico da etiologia de 
doenças – modelo que vem a ser o preferencialmente 
adotado pela Psiquiatria enquanto ramo da Medicina 
– fundamentado no princípio de que as doenças exis-
tem por si só, independentemente de serem nomeadas 
(BOGENSCHUTZ; NURNBERG, 2000). Dentro deste 
modelo, o status de “doença” só é alcançado quando 
se conhecem os mecanismos biológicos que estariam 
“na base” (portanto, como causas) da doença em ques-
tão (BOGENSCHUTZ; NURNBERG, 2000). Ou seja, o 
modelo científico atualmente adotado pela Psiquiatria 
(como disciplina médica) é o de uma etiologia biológica 
das doenças (KENDELL; JABLENSKY, 2003). 

A pesquisa empírica, sendo o método de investiga-
ção que serve a tal referencial teórico, tenta (de modo 
geral e, portanto, também no caso do burnout) estabele-
cer a validade de um constructo por meio da realização 
de estudos epidemiológicos. Logo, na medida em que 
não é possível evidenciar de forma positiva as bases 
biológicas do burnout, este fenômeno não poderia ser 
considerado uma “doença”, de acordo com este modelo 
teórico. É com base neste argumento que alguns autores 
questionam inclusive a pertinência de se proceder à in-
vestigação da validade diagnóstica do burnout, alegando 
que este é um conceito “inventado”, não representativo, 
de uma “doença real” (MILLAN, 2007; FERRADA-NOLI 
apud FRIBERG, 2009). 

Porém, mesmo que o burnout não possa (e nunca 
venha a poder) ser considerado uma doença do pon-
to de vista do modelo científico vigente, isto em nada 
diminui a importância de estudá-lo. Nem do ponto de 
vista social (tanto devido às suas causas, relacionadas 
primariamente à organização do trabalho, quanto por 
suas inquestionáveis consequências em nível socioeco-
nômico), nem do individual.

Dentro de uma perspectiva clínica, a compreensão 
do fenômeno individual é, talvez, o que mais interessa. 
E esta compreensão passa pela consideração dos fatores 
subjetivos envolvidos na manifestação desse tipo de so-
frimento psíquico. Com base na experiência clínica, tor-
na-se impossível ignorar a magnitude destes fatores sub-
jetivos. É somente a partir deles que se pode pensar em 
um tratamento para as pessoas com quadros de burnout.

E é aí que reside a especificidade da Psiquiatria en-
quanto campo de saber que inclui a experiência subje-
tiva do adoecimento como objeto de investigação. Mas 
trata-se, antes de mais nada, de ampliar o escopo desta 
disciplina para além do enfoque atual, que prioriza a 
busca de correlatos biológicos para o sofrimento psíqui-
co. Através do estudo do burnout, a Psiquiatria poderia 
oferecer uma contribuição singular ao campo da Saúde 
Mental e Trabalho e em condições de ocupar, inclusive, 
uma posição privilegiada neste estudo ao permitir a in-
tegração das perspectivas física/fisiológica, psicológica 
e social na compreensão dos fenômenos humanos.
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Resumo

Este trabalho relata a experiência de um serviço de psicologia no atendimento 
de vendedores com transtornos mentais, discutindo riscos e malefícios causa-
dos pela organização do trabalho no ramo de serviços. O sofrimento mental é 
enfocado a partir da falta de reconhecimento, do conflito família versus trabalho 
e também pelo conflito ético instalado nos vendedores por uma das empresas 
focalizadas na pesquisa. São apresentados relatos de oito trabalhadores colhi-
dos por meio do método de entrevistas semiestruturadas e material clínico de 
sessões de psicoterapia. Todos foram atendidos entre os anos de 2006 e 2009 no 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Diadema, cidade da Grande 
São Paulo. Os dados revelam como a identidade dos trabalhadores é ameaçada 
por inúmeras estratégias provocando um vazio existencial que leva ao adoeci-
mento mental. Nesta estrutura, a correlação do lúdico com o trabalho na vida 
adulta se perde, interrompendo a continuidade do desenvolvimento do ser. 

Palavras-chave: saúde mental e trabalho; riscos ocupacionais; ambiente de 
trabalho; psicanálise; vendedor.

Abstract

This article reports the experience of a psychology service treating sales associates 
with mental disorders, and aims at discussing the deleterious effects caused by 
work organization risk factors within the service sector. Mental suffering is studied 
focusing on workers’ complain of lack of recognition, their conflict between family 
and work, and on the ethical conflict presented by some employees of one of the 
companies. Data of eight workers were collected by semi-structured interviews as 
well as through the clinical material during psychotherapy sessions. All workers 
received care at the Worker’s Health Reference Center, in Diadema, in São Paulo 
metropolitan area, from 2006 to 2009. Data revealed how workers’ identity was 
threatened by numerous strategies causing an existential vacuum that led to 
mental ilness. In this structure, the association between ludic and work in adult 
life was lost, causing a discontinuity of the development process of the being. 

Keywords: mental health and work; occupational risks; work environment; 
psychoanalysis; sales associate.
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Introdução

Estamos habituados a entrar nas lojas e encontrar 
pessoas prontas para nos atender, sempre solícitas, com 
um sorriso no rosto, o máximo de gentileza possível e 
o costumeiro: “Posso ajudar?”. O ambiente de uma loja 
também nos parece tranquilo, amistoso, ficando agita-
do apenas em datas especiais, como Natal ou Dia das 
Mães. Uma realidade de trabalho que em princípio não 
sugere a existência de sofrimento mental. Porém, este 
cenário tem sido contrastado com um número crescen-
te de trabalhadores oriundos do comércio que chegam 
aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest) trazendo queixas compatíveis com quadros de 
depressão, ansiedade, síndrome do pânico e síndrome 
do esgotamento profissional. 

O presente relato tem como objetivo focar a subjetivi-
dade dos vendedores em três aspectos da organização do 
trabalho identificados como cruciais no seu adoecimento: 
conflito ético, conflito trabalho versus família e reconhe-
cimento. O sofrimento mental será apresentado por meio 
de vinhetas de oito casos atendidos no Cerest Diadema/SP 
no período de 2006 a 2009. Deste total de trabalhadores, 
quatro são funcionários de uma mesma empresa (rede de 
lojas de varejo – eletrodomésticos, móveis, eletroeletrôni-
cos – de grande porte, com filiais em todo o Brasil), dois 
de uma empresa de venda de móveis com lojas no Estado 
de São Paulo e duas do ramo de alimentos (rede de res-
taurantes de shopping e rede de restaurantes de estrada). 
Os relatos de casos ajudam a descrever estes ambientes 
de trabalho e permitem uma aproximação à vivência coti-
diana que auxilia na análise da relação entre adoecimento 
mental e trabalho nesta categoria profissional. 

Ser e fazer: necessidades da infância e da vida adulta

Após ser, fazer e deixar-se fazer. 
Mas ser, antes de tudo.

Winnicott, 1971, p. 120

Faremos uma aproximação teórica da situação vi-
venciada pelos vendedores partindo de algumas neces-
sidades que se fazem presentes desde os primórdios de 
nossa existência e nos acompanham até o entardecer 
da vida. Abordaremos primeiramente a necessidade 
de reconhecimento do ser humano. Zimerman (2010) 
cita um filósofo irlandês – George Berkeley – o qual fez 
uma articulação entre o “se reconhecer” e o “ser reco-
nhecido”. Segundo o autor, sua afirmação de 1710 que 
dizia “Ser, é ser percebido” é o equivalente de “Ser, é 
ser reconhecido”. O ser humano, desde os primeiros 
momentos de vida, necessita do reconhecimento do ou-
tro. Winnicott (1971) afirma que a construção de uma 
segurança básica ou do prazer pela vida se dá através 
do olhar amoroso da mãe para a criança, a qual espelha 
para o bebê o encantamento. O bebê olha e é visto e en-
tão sente que existe, se sente valorizado. Este espelha-
mento acontece no decorrer da vida e, de acordo com 
Zimerman (2010, p. 212):

[...] não é possível conceber qualquer relação huma-
na em que não esteja presente a necessidade de al-
gum tipo de um mútuo reconhecimento.

Traçando um paralelo com o cenário laboral, é fácil 
perceber que esta necessidade também se fará presente 
no local de trabalho para haver uma relação saudável. 

 Em segundo lugar, nos aproximaremos da noção do 
brincar, no aspecto lúdico da constituição do ser, pois, 
segundo Safra (2006), no jogo de uma criança, encon-
tra-se a matriz do que serão as suas necessidades funda-
mentais nas fases da vida adulta e no envelhecimento. 
Para Winnicott (1971, p. 80):

É no brincar, e somente no brincar, que o individuo 
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua 
personalidade integral: e é somente sendo criativo 
que o indivíduo descobre o eu (self).

Desta forma, o trabalho se configura como uma das 
oportunidades de brincar na vida adulta. Enfocando a ati-
vidade de vender, podemos dizer que o modo de vender, 
as estratégias, o gestual, a voz, enfim, tudo o que compõe 
o ser está em jogo no momento da ação. O vendedor se dá 
ao consumidor para realizar a sua tarefa. Safra (2006), ao 
falar do brincar infantil, esclarece que, ao brincar, a crian-
ça institui situações organizadas em termos de espaço e 
de tempo. A criança, ao brincar, ressignifica o ambiente, 
transforma a realidade por meio do seu gesto:

Isto significa que todo brincar demanda um tipo de 
ruptura com o que é dado. O brincar funda mundos, 
funda a possibilidade de a criança estar no mundo e 
instituir modos de ser. (SAFRA, 2006, p. 13)

Fazendo a transposição para o mundo do trabalho, 
evidencia-se a necessidade de haver o espaço para a cria-
tividade, uma margem de liberdade onde possa transitar o 
imaginário, o lúdico, o ser total do indivíduo e uma forma 
de organizá-lo que contemple a essência do humano. 

Freud escreveu, em 1930, que:

[...] a força motivadora de todas as atividades huma-
nas é um esforço desenvolvido no sentido de duas 
metas confluentes, a de utilidade e a de obtenção de 
prazer [...]. (FREUD, 1930, p. 154)

O trabalho nos traz estas duas possibilidades, ou 
pelo menos deveria trazer. Quando isto acontece, o tra-
balho se torna um correlato do brincar. O quintal da 
nossa infância ganha nova dimensão, a qual engloba o 
trabalho, as artes e outras manifestações culturais.

A tarefa, ao ser constituída, nos constitui e, então, 
somos aquilo que fazemos. Antunes (1999) afirma que o 
sentido assumido pelo trabalho que o indivíduo realiza 
se torna um aspecto muito relevante para a saúde men-
tal, porque tem profunda ligação com a autoimagem e 
a autoestima, ou seja, com a identidade. Deste modo 
fica claro que o trabalho assume um papel central na 
vida do indivíduo, encerrando alguns aspectos vitais 
para o existir humano: sobrevivência, criatividade, sen-
timento de pertença e reconhecimento. Estes elementos 
também constroem o autoconceito, o que confere uma 
identidade ao sujeito. 



Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 277-288, 2010 279

No comércio, geralmente se trabalha para ganhar o 
valor: piso da categoria profissional acrescido de por-
centagem de comissão, nas vendas. O piso é o certo e a 
comissão, o incerto. Este é um ponto de tensão da ati-
vidade dos vendedores. A sobrevivência em uma socie-
dade capitalista e, por conseguinte, consumista implica 
que só é aquele que consome. Para se conseguir o pata-
mar mínimo para sobreviver não é possível contentar-se 
com o piso da categoria. Há que se fazer um esforço para 
ampliar este ganho. Isto já é explicitado no ato da con-
tratação. Algumas empresas propõem somente a comis-
são, este é o contrato. Porém, adicione-se a essa tensão, 
já esperada, metas ou cotas de vendas. Segundo o relato 
dos trabalhadores, as metas não são fáceis de serem al-
cançadas e isto incrementa a incerteza, pois, se já é in-
certo o que se ganha, o não atendimento à expectativa 
da empresa torna incerta a manutenção do emprego. Um 
vendedor que não atinge a meta está na lista de corte. 
O temor de demissão abre caminho para um tipo de an-
siedade paranóide: “Quem será a próxima vítima?”. Os 
gerentes ou encarregados lembram a todo o momento que 
as metas precisam ser atingidas. Os vendedores contam 
que os gerentes também são pressionados, o que constrói 
o efeito dominó, ou seja, forma uma cadeia – a organi-
zação do trabalho – contra a qual se sentem impotentes 
para lutar. Estudo realizado com 39 vendedores de um 
shopping center em Florianópolis/SC identificou que a 
ansiedade está muito presente na rotina de trabalho de 
vendedores. Mais da metade da amostra demonstrou que 
muito frequentemente ou sempre ficava ansiosa quan-
do não cumpria as metas estipuladas pela organização 
(MACHADO, 2009). 

Se o vendedor não produz o esperado, gera um de-
sapontamento, porque ele é aquilo que produz. Alguns 
dos vendedores atendidos no Cerest Diadema relatam 
que não importa se faltou muito pouco para atingir a 
meta ou se faltou bastante, todos são tratados da mes-
ma maneira, ou seja, aqueles que não conseguem são 
os incapazes. Isto funciona como uma ameaça perma-
nente à identidade dos trabalhadores, o que gera mais 
uma incerteza e, agora, no campo da constituição do ser: 
“Quem eu sou de verdade?”

A pressão para atingir metas também leva a um incre-
mento da competição e por este motivo muitos “colegas” 
passam a se tratar como rivais. Nesse caso, o suporte afeti-
vo que poderia existir no ambiente de trabalho dentro de 
uma equipe fica difícil ou muito difícil de acontecer. Ape-
sar de existirem amizades, a forma de organizar o trabalho 
colabora para a rivalidade, o distanciamento, ataques mú-
tuos devido à sobrecarga, à tensão. Observamos nos rela-
tos dos vendedores afastados que não recebem ligação de 
amigos do trabalho, apesar de serem funcionários antigos 
da empresa. Falam de um amigo ou outro. Trata-se de uma 
forma de desamparo e solidão. Vasques-Menezes, Codo e 
Medeiros (2000) estudaram a relação entre trabalho e ado-
ecimento mental em professores e demonstraram que a 
falta de suporte afetivo tem forte influência na exaustão 
emocional sentida pelos profissionais e provoca, de ma-
neira inconsciente, um endurecimento emocional (des-
personalização), tornando-os indiferentes aos problemas 
do dia a dia e às demandas. Isto significa que esse fator 

pode contribuir para o desenvolvimento da síndrome do 
esgotamento profissional. 

O cumprimento das cotas de vendas acarreta ainda 
uma dedicação total ao trabalho. É frequente ouvir destes 
trabalhadores que não faziam hora de almoço, não desfru-
tavam de sua folga, viam-se obrigados a fazer hora extra 
para atingirem a meta estabelecida. Toda esta dedicação 
ao trabalho cria outro problema: o afastamento da famí-
lia. O relato destes trabalhadores é carregado de culpa 
pela pouca atenção dispensada aos filhos e aos cônjuges 
ou culpa pela impaciência, pelo nervosismo com os fa-
miliares, pois já haviam dado o melhor de si mesmos aos 
clientes e não sobrava nada para a família. O fato de tra-
balharem aos domingos e feriados impõe um afastamento 
dos momentos festivos em família (festas de aniversário, 
churrasco, casamentos). Este é outro aspecto engendrado 
pela organização do trabalho que colabora grandemente 
para o surgimento de sofrimento mental e que se consti-
tui num ataque ao autoconceito, à autoestima, modifican-
do aquela identidade já mencionada. Vasques-Menezes e 
Gazzotti (2000) constataram o mesmo problema em pro-
fessores e ficou provado que a existência do conflito entre 
trabalho e família aumenta significativamente a exaustão 
emocional e a despersonalização, os quais são caracterís-
ticos da síndrome do esgotamento profissional.

Segundo alguns vendedores que nos procuraram no 
Cerest Diadema, há outro fator que vem elevando a ten-
são dos vendedores: a venda de garantia do produto e de 
seguro de vida associados à venda do produto. Segundo 
uma das vendedoras entrevistadas da rede de lojas de va-
rejo, essa prática foi implantada a partir do ano de 2004. 
Além da meta de vendas geral, é estabelecida uma meta 
desses novos produtos. A grande repercussão emocional 
advinda desta modalidade de venda se dá não só pelo 
acréscimo de outra meta, mas principalmente pela forma 
de alcançá-la. Os vendedores dessa rede de lojas de vare-
jo declararam que, como vendem para classes de menor 
poder aquisitivo, possuem muitos clientes analfabetos 
ou com baixa escolaridade. Diante disso, a ordem dada 
pela chefia aos vendedores foi que a garantia e o seguro 
deviam ser embutidos nas vendas sem que os consumi-
dores soubessem ou consentissem. Nesse momento, a 
organização do trabalho instalou o conflito ético. Os ven-
dedores contam que, quando esta venda foi implantada, 
eles explicavam e tentavam convencer o cliente, porém, 
posteriormente, veio a ordem de embutir. A identidade 
do trabalhador é aviltada mais uma vez, porque agora ele 
sente que faz um trabalho sujo, desonesto e, assim, ele se 
confunde mais uma vez com o produto do seu trabalho.

O ambiente descrito evidencia uma influência ne-
fasta sobre o estado psíquico. Melanie Klein (1932) ad-
vertia que uma parte das situações ansiogênicas perma-
nece inacessível à análise e, por isso, pessoas normais 
ou já analisadas frente a uma situação orgânica ou ex-
terna muito desfavorável poderiam sofrer recaídas (SI-
MON, 1986). Podemos tomar essa afirmação como um 
alerta sobre a possibilidade de ocorrência de transtor-
nos mentais em toda e qualquer pessoa apesar da boa 
estrutura emocional. Os riscos pela organização do tra-
balho podem oferecer esse ambiente muito desfavorá-
vel, minando o equilíbrio emocional do indivíduo.
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Winnicott (1971) se refere a indivíduos dominados 
no lar, prisioneiros em campos de concentração ou víti-
mas de perseguição política cruel, que, em sua maioria, 
abandonaram a esperança, deixaram de sofrer e perde-
ram a característica que os tornava humanos, não perce-
biam o mundo de maneira criativa. Houve a destruição 
da criatividade pela ação de fatores ambientais, numa 
data tardia no crescimento pessoal. Os autores demons-
tram que o sofrimento mental é originado na confluên-
cia de uma predisposição atrelada à personalidade com 
um fator ambiental. No contexto aqui tratado, o fator 
ambiental é representando pela organização do traba-
lho, na qual os estudos em saúde mental no trabalho 
têm encontrado a fonte preponderante dos agravos psí-
quicos relacionados ao trabalho (SELIGMANN-SILVA, 
2003). Esta organização compreende a estrutura hierár-
quica da empresa, o controle das tarefas, a divisão das 
atividades, a estrutura temporal do trabalho, as relações 
interpessoais e intergrupais, que compõem categorias 
de análise importantes para a compreensão das relações 
entre trabalho e adoecimento mental (SELIGMANN-
-SILVA, 2003). Veremos a seguir, por meio dos relatos 
dos vendedores, como se dá a organização do trabalho 
no comércio. Os vendedores descrevem um ambiente 
com vários fatores que se predispõem ao aparecimen-
to de transtornos mentais, transformando o trabalhador 
em algo destituído de valor, significado, sentimentos, 
enfim, destituído de uma subjetividade.

Método e material clínico

O método utilizado foi o de entrevistas semiestru-
turadas, nas quais colhemos dados de identificação, 
queixa, os motivos que levaram ao adoecimento mental, 
ambiente profissional, histórico profissional anterior, 
história de vida, histórico de saúde (física e emocional), 

relações afetivas, vida social. Os trabalhadores buscaram 
espontaneamente o Cerest Diadema almejando fazer a 
relação de sua doença com o trabalho. As entrevistas 
foram realizadas pela psicóloga. Quatro deles, após as 
entrevistas, fizeram acompanhamento psicológico in-
dividual no próprio Cerest e, em alguns dos relatos a 
seguir, foram incluídos fragmentos de material clínico 
das sessões de psicoterapia. Desses que fizeram psico-
terapia, três deles passaram para psicoterapia grupal e 
uma não concluiu a psicoterapia individual. O mate-
rial clínico citado a seguir refere-se apenas ao período 
de atendimento individual. Seis deles foram recebidos 
no Grupo de Orientação (grupo de recepção de novos 
usuários realizado pela assistente social ou enfermeira, 
além de médico do trabalho e auxiliar administrativo) e, 
depois, encaminhados para consulta psicológica. Duas 
trabalhadoras chegaram trazidas por trabalhadoras que 
já estavam em atendimento no serviço e foram encami-
nhadas diretamente para consulta psicológica. Trata-se 
de sete mulheres e um homem. Selecionamos trechos 
de oito entrevistas que trazem referência aos aspectos da 
organização do trabalho; seis delas foram realizadas com 
vendedores de grande rede de lojas (quatro de uma mes-
ma empresa – rede de lojas de varejo – com lojas em todo 
o Brasil, já citada anteriormente, e dois de uma empresa 
de venda de móveis com várias lojas no Estado de São 
Paulo); além de uma balconista de rede restaurante de 
estrada – principais estradas do Estado de São Paulo; e 
uma garçonete de rede de restaurante de shopping cen-
ters presente em várias cidades brasileiras. Todos faziam 
acompanhamento psiquiátrico (em convênio, rede mu-
nicipal ou particular) quando chegaram ao Cerest. Os re-
latos que seguem foram autorizados pelos participantes 
por meio de termo de consentimento livre e esclarecido. 
Os trabalhadores receberam nomes fictícios para preser-
vação da identidade, conforme o Quadro 1:

Nome (fictício) idade Profissão Local de trabalho Tempo de empresa Período de atendimento no Cerest

Aline 29 balconista Restaurante 05 anos Junho/06 a Março/08

Valéria 42 vendedora Loja de movéis 05 anos Outubro/06 a Dezembro/06

Lucas 40 vendedor Loja de móveis 09 anos Março/07 a Março/08

Marta 30 atendente Restaurante 03 anos Março/08 a Maio/08

Sueli 42 vendedora Loja de varejo 22 anos Dezembro/08 a Maio/09

Vitória 46 vendedora Loja de varejo 20 anos Março/09 a Maio/09

Marina 34 vendedora Loja de varejo 06 anos Abril/09 a Maio/09

Raquel 40 vendedora Loja de varejo 05 anos Junho/09 a Setembro/09

Quadro 1  Características dos pacientes atendidos pelo Cerest-Diadema referidas neste estudo
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O ambiente de trabalho e o sofrimento mental nas 
palavras dos vendedores

Aline: Apesar de ser balconista no registro da car-
teira profissional, sua atividade consistia em servir o 
balcão, lavar utensílios, preparar o pedido do cliente 
e oferecer outros produtos. O local era muito frequen-
tado pela manhã, devido ao café da manhã, no horário 
do almoço, final da tarde e nos feriados, pois se tra-
tava de rede de restaurante de Estrada. Havia cobran-
ça por meta de venda (20 mil reais por mês/por cada 
vendedor) e ameaça de desemprego caso não a atingis-
se. Aline descreveu um ambiente muito competitivo e 
relatou que, quando se virava para preparar o café do 
cliente, vinha outro vendedor oferecer algum salgado e 
lhe tirava a oportunidade de vender. Os encarregados 
ganhavam comissões sobre a meta dos vendedores e 
faziam pressão para vender, além de exigir rapidez no 
atendimento. Havia palestras para a venda de produtos 
adicionais (como vender, como servir, como incentivar 
o cliente a experimentar um produto). 

A atividade exigia muita atenção e memória, pois ha-
via código para cada tipo de produto, os quais eram di-
gitados a cada venda; trabalhava em pé e não fazia mais 
que quinze minutos de horário de almoço. Os sintomas 
emocionais começaram após quatro anos de trabalho: ir-
ritação, insônia, medos (de carros, de andar na rua, de 
pessoas), isolamento, ouvia vozes (alguém lhe chaman-
do ou uma “zoada na cabeça”), dor no peito e nos ossos. 
Pouco antes de se afastar, passou a atender os clientes 
sem cortesia, chorava com facilidade, não conseguia 
atingir as metas. Fazia horas extras várias vezes. Segundo 
Aline, não havia participação dos funcionários em nada: 
“Tudo vem da matriz, nem o gerente dá opinião”. Relatou 
que, quando retornava ao lar, observava que continuava 
num ritmo acelerado, fazendo tudo correndo e, muitas 
vezes, não dormia antes das duas da madrugada.

Frases de Aline: “Tinha vontade de ir pra casa corren-
do pela Imigrantes [Rodovia]. Comecei a ficar com medo 
de ir sozinha embora, parecia medo de me enfiar no meio 
dos carros”; “Não consigo ir até lá, nem levo o papel da 
perícia, fiquei com trauma do lugar” [neste momento co-
meçou ter sudorese nas mãos]; “Será que vou voltar a ser 
como eu era? Nunca fui doente [...]”. Lamentava o extre-
mo nervosismo e a intolerância com os filhos.

Valéria: vendedora de móveis, os seus sintomas co-
meçaram após dois anos de trabalho: aflição, zonzeira, 
não podia ver muita gente. Atribuiu tais sintomas ao tra-
balho, pois disse sofrer “muita, muita pressão”. Além de 
vender, ela limpava o setor e acompanhava a venda até 
a entrega ao cliente. Tudo o que acontecesse de errado 
nesse percurso era da responsabilidade do vendedor. Re-
clamou de muitos códigos, tinha medo de falhar – trocar 
algum código. Havia pressão do gerente, do supervisor, 
da equipe. Geralmente atingia as metas, mas, para isso, 
trabalhava de domingo a domingo, mesmo não sendo 
obrigada, e não tinha hora para sair. A loja funcionava 
em sistema de rodízio; às vezes esperava uma hora para 
chegar a sua vez de abordar o cliente. Após seis meses 

de trabalho, mudou-se o supervisor e a pressão por ven-
das foi intensificada. Relatou que, após um ano e meio 
de trabalho, começaram alguns sintomas menos graves: 
irritação, cansaço, esquecimento, perturbação mental e 
insônia e, mais tarde, adoeceu propriamente.

Na época que veio ao Cerest, apresentava medo de 
andar de ônibus, metrô; não andava sozinha e, à noite, 
tinha sensação de que ia morrer, sonhava muito com o 
trabalho: “Venda, comissão... É 24 horas no ar”.

Passou a se irritar com som (músicas), porque, na 
loja, o aparelho de som era ligado o dia todo; não queria 
mais conversar com as pessoas, mesmo em casa.

Lucas: este trabalhador tinha grande identidade com 
a profissão, relatando que começou a trabalhar aos 13 
anos na feira livre, mas sentia que adquiriu um saber 
que não era valorizado. Já trabalhava com venda de mó-
veis há muitos anos. Quando Lucas foi transferido para a 
loja de Diadema, essa unidade vendia 150 mil reais/mês. 
Isso o assustou porque ele já tinha vendido sozinho este 
valor. Em poucos meses, ele elevou significativamente 
o patamar de venda da loja. A empresa o chamou para 
inaugurar outras lojas. Porém, depois de algum tempo, a 
empresa mudou a forma de pagar comissão, o que veio 
a diminuir o salário dos vendedores. Implantaram uma 
média grupal que passou a diminuir seus ganhos “não 
é salário individual é salário amarrado”. Sofreu uma in-
versão, pois passou a ganhar menos com os anos de casa. 
Se no passado chegou a ganhar mais de quatro mil reais, 
agora ganhava por volta de dois mil. Comentou que a 
empresa chegou a mudar a política de salário mais de 
uma vez no mês. Essas mudanças constantes fizeram 
com que ele não conseguisse vender mais como antes: 
“Fiquei na lista de corte”. Seu trabalho consistia em ar-
rumar o setor, empurrar móveis e fazer esforços físicos. 
Desenvolveu hérnia de disco, mas os peritos da Previ-
dência Social não caracterizaram como doença profissio-
nal, porque ele era registrado como vendedor – os peritos 
desconhecem a rotina dos vendedores e não estabelecem 
o nexo causal. Sentia-se injustiçado, apresentando gran-
de desesperança, pensamentos de tirar a própria vida, 
sensação de fracasso e extrema irritabilidade.

Marta: embora fosse contratada como atendente no 
restaurante, além de pegar os pedidos e entregar os pra-
tos, ela tinha que fazer o cliente consumir pratos mais 
caros; também revezava com a atividade de preparo dos 
pratos na cozinha. Relatou ambiente de muita cobrança 
e sentia-se mais repreendida que os outros funcionários 
(provável assédio moral). Conversou com o chefe e me-
lhorou este problema. O ritmo era acelerado, não tinha 
tempo para comer, disse: “Chegava em casa elétrica”.

Seus sintomas começaram após oito meses de traba-
lho: irritação, choro frequente, agitação, sono alterado 
(não conseguia dormir ou pegava no sono às 4 ou 5 ho-
ras da manhã). Passou a ter alucinações auditivas, ouvia 
chamarem por ela. As alucinações tinham cessado após 
o afastamento da empresa. Porém, ocorreu que, depois 
de alguns meses, teve alta do benefício concedido pela 
Previdência Social e, retornando a exercer suas funções 
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no trabalho, as alucinações voltaram. Queixou-se, além 
da pressão da chefia, da pressão dos clientes: “O cliente 
sempre tem razão. Quando reclamava, eu só chorava”.

A empresa tinha uma meta geral dividida pelo grupo 
e havia premiações quando atingiam a meta (um bônus). 
O melhor do mês em atendimento ao público ganhava 
um presente, tendo-o conseguido uma vez. Se conse-
guisse quatro vezes ganharia um prêmio em dinheiro. 

O sofrimento de Marta era intenso. Parecia sempre 
desorientada e aflita. Tentava trabalhar e não conseguia. 

Sueli: relatou que os primeiros sintomas foram des-
motivação, irritabilidade com clientes e colegas. Por 
volta de 2006 – após 18 anos de trabalho na empresa 
– passou a ficar sem vontade para nada, pedia forças 
quando levantava para ir trabalhar. Conseguiu vinte 
dias de férias em janeiro de 2007 e já não conseguiu sair 
do quarto, nem ver TV, porque aparecia a propaganda 
da loja na qual trabalhava. Às vésperas de retornar ao 
trabalho, relatou: “Peguei o meu uniforme e piquei todo 
com a tesoura”. Foi ao médico porque achou que estava 
ficando louca. Foi afastada e até o momento do atendi-
mento não conseguia ir à loja, nem ao comércio, nem 
andar sozinha, não suportava barulho. Quando indaga-
da sobre os fatores de adoecimento, disse: “É uma tortu-
ra, porque, por mais que se faça, nunca está bom”:

Tenho pesadelos com a empresa. Já sonhei que me 
falam que tenho que ficar num lugar e não sair. Já 
sonhei que estava morta no caixão e todos da loja 
iam me ver e diziam: ‘Olha, coitada, se doou tanto e 
como ela acabou!’. Sonho que perdi o meu armário e 
não tenho mais onde por minhas coisas.

Sempre vendeu bem, cumpria as cotas estabeleci-
das, apesar da ameaça de demissão caso não atingisse 
a meta por três meses consecutivos. A empresa fazia, 
pela manhã, um teatro de vendas para melhorar o de-
sempenho dos vendedores: “Eu não suportava aquilo 
[...] porque eu tinha que participar daquilo se eu fecha-
va as cotas? [chorou]”. “Se me falarem que tem cinco ou 
vinte mil reais dentro da loja pra eu pegar, não entro lá, 
não passo nem em frente”.

Sueli contou que não faltava ao trabalho mesmo que 
estivesse doente, não podia levar as filhas ao médico, 
porque, se faltasse, tinha que recuperar o que não ven-
deu naquele dia. Observou com tristeza que, em todas 
as fotos de aniversário da família, ela aparecia com o 
uniforme da empresa, porque saia do trabalho tarde e 
se dirigia para as festas. Não tinha vida pessoal ou fa-
miliar, no dia da folga só queria dormir. Chorou e se 
culpou por ter tratado mal a mãe que sempre cuidou 
das filhas e disse: “Eu tinha paciência com os clientes 
e me segurava, mas chegando em casa descarregava na 
minha mãe que fazia tudo por mim [chorou]”.

Contou que recebeu viagens como premiação pe-
las vendas, mas preferia não ter ganhado nenhuma 
delas. A sensação que tinha era de uma viagem re-
lâmpago: “Já passou, tenho que voltar”. Relatou que 
uma mudança na direção da empresa modificou a 
maneira de tratar o funcionário:

Para o Sr. [antigo diretor da empresa], você tinha va-
lor, sabia o nosso nome. Agora parece que querem se 
ver livre dos velhos [de empresa] porque os velhos 
sabem como era [...] Os mais antigos eram mais valo-
rizados e isso ajudava a vestir a camisa.

Vitória: Sueli trouxe a Vitória, que estava afastada 
por transtorno emocional e também apresentava afec-
ções do sistema musculoesquelético e fibromialgia. 
Ela relatou que seu problema emocional ocorreu após 
aumento de pressão e ameaça de demissão por oca-
sião de um evento grandioso da empresa no final do 
ano. Saiu deste evento devendo para a empresa por-
que as vendas foram inferiores ao ano anterior e havia 
recebido um vale antes de se realizarem. Começou a 
apresentar dores no corpo e sono excessivo. Disse que 
sua feição mudou, ficou com o “olho morto” até que, 
em 2003, teve um surto na loja, descrito como uma 
sensação de que ia morrer, com falta de ar, tudo ro-
dando, mãos geladas, taquicardia e desequilíbrio ao 
andar. Pensava durante a crise em como iria criar os fi-
lhos. Foi levada ao hospital. Na recepção, antes de ser 
atendida, deparou-se com um senhor lendo o jornal 
com a propaganda da rede de lojas na qual trabalhava. 
Tomada pelo medo, virou-se de costas para o homem. 
Chorava e sentia medo. 

Descreveu a sua atividade profissional desde como 
fazia a abordagem ao cliente e toda a cortesia neces-
sária, destacando que o cliente, às vezes, é um olhei-
ro (pessoa contratada pela empresa fazendo o papel 
de cliente para avaliar a qualidade do atendimento). 
Relatou que, além da pressão pelo cumprimento das 
cotas de vendas, existia a cota de vendas de garantia 
do produto e seguro de vida. Comentou que, no início, 
essa garantia era explicada ao cliente e este escolhia 
se compraria ou não. Porém, devido às reclamações e 
às tensões que isso gerou, os vendedores receberam a 
ordem de embutir a garantia na venda. Como a clien-
tela da loja é constituída majoritariamente por classes 
menos favorecidas economicamente e com menor ní-
vel de escolaridade, a ordem era omitir; se o cliente fos-
se uma pessoa de nível de escolaridade maior, então se 
procedia às informações adequadas. Relatou que o 
gerente passava pelos vendedores e batia nas costas 
dizendo: “Não esquece o embutex” ou usava a palavra 
“entubar”– gírias usadas para embutir as garantias. Vi-
tória começou a chorar copiosamente, lembrando que 
fez isso com uma senhora cega que foi comprar uma 
TV para os netos. A senhora pediu a prestação mais 
barata. Vitória fez o cálculo da TV acrescido da garan-
tia e colheu as impressões digitais no contrato; não 
se perdoava por isso. Comentou com outra vendedora, 
evangélica, se aquilo não era difícil para ela e esta lhe 
respondeu: “Estou fazendo o que me mandam”. Quan-
do foi sinalizado durante o atendimento psicológico 
que isto poderia ter sido um dos fatores de adoeci-
mento, ela se surpreendeu e concordou, manifestou 
um insight sobre o que lhe acontecera. Acrescentou 
mais adiante que aquela vendedora evangélica que lhe 
pareceu insensível, tempos depois, caiu em depressão, 
“porque que ninguém aguenta isso”.
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Vitória era muito identificada com a profissão e, 
quando indagada sobre o que pensava sobre o seu tra-
balho e porque escolheu a função, ela respondeu:

Quando uma pessoa entrava na loja, eu sentia como 
se eu realizasse sonhos, porque eram pessoas humil-
des e me tratavam como se eu fosse importante. Eu 
fazia de tudo para realizar aquele sonho.

Na sessão seguinte, Vitória chegou com a xerox de 
uma circular do gerente datada de 29 de março de 2006, 
na qual se lia:

ATENÇÃO
Devido ao fechamento de cota, NÃO ESTAREMOS 
ACEITANDO NENHUMA VENDA SEM SEGURO. 
Lembrando que existe uma cota diária para cada ven-
dedor, e estamos sendo acompanhados pela regional. 
Portanto vamos fazer a nossa parte. Sem mais, Ge-
rência [e nº de identificação]. [grifo da empresa]

Esta circular estava assinada por todos os vendedo-
res com o objetivo de comprovar ciência do conteúdo. 
No dia seguinte à assinatura desta circular, ela pas-
sou mal e foi afastada do trabalho. No final da sessão, 
contou um sonho e descreveu a cena onírica: Ela está 
atendendo o cliente e faz a venda, mas, quando vai 
fechar a venda no computador, sempre acontece al-
guma coisa e não consegue operar o computador, não 
sabe a senha, alguém a aconselha a ir embora e ela não 
fica na loja. Pedi para que fizesse associações com sua 
situação e ela disse:

Eu gosto de atender o cliente, fazer a venda, mas 
não consigo trabalhar com o sistema [...] é como 
se eu pudesse ser útil em outra coisa, mas naquele 
sistema não.

Marina: Veio encaminhada por Vitória que, após 
uma visita, ficou muito preocupada com o estado emo-
cional da colega de trabalho já afastada das funções. 
Marina se apresentou muito angustiada, o seu relato 
era interrompido pelo choro várias vezes. Relatou que, 
além da pressão por vendas, foi humilhada porque tra-
balhava no setor de venda de celular quando houve um 
roubo à noite. O fato gerou pressão sobre os vendedo-
res, ou seja: aumento de controle, contagem com acom-
panhamento do repositor e do gerente. Passou por uma 
situação degradante e humilhante na época, quando 
foi fazer contagem dos celulares no estoque (local de 
aproximadamente três metros quadrados) e o seguran-
ça que a acompanhava precisou sair e a deixou tran-
cada dizendo que logo voltava. Marina estava grávida. 
Terminou o trabalho e o segurança não voltou, bateu 
insistentemente na porta e não vinha ninguém. Além 
do mais, não havia janela na sala. O socorro veio, po-
rém o tempo de espera lhe gerou grande trauma. Sofreu 
discriminação racial por parte de uma colega do setor 
motivada pela competição por vendas. Chorou ao con-
tar e acrescentou que um cliente testemunhou o fato e 
se ofereceu para ajudá-la.

 Contou que no evento de fim de ano (próximo ao 
Natal), em que a empresa costumava montar uma loja es-

pecial, ela retornava do trabalho às duas da madrugada 
e acordava às cinco horas porque morava em outro mu-
nicípio. Emagreceu cinco quilos em um mês porque não 
havia tempo para almoçar e às vezes nem para jantar.

 Durante o relato suspirou, começou a chorar e disse:

A gente era obrigada a roubar o cliente e por o dedo 
da pessoa [para analfabetos]. Se a pessoa pergunta-
va se estava pagando por isso [garantia], eu mentia 
[chorou]. Tinha clientes que voltavam para comprar 
comigo porque confiavam em mim [chorou] eu sen-
tia que estava fazendo tudo errado, tudo diferente do 
que minha mãe me ensinou [chorou].

Contou que a venda cujo seguro e garantia não esti-
vessem embutidos simplesmente não era considerada.

Essa vendedora foi afastada em um dia que estava 
decidida a se jogar do décimo segundo andar da loja 
na qual trabalhava, local em que, segundo tinha sido 
informada, outro vendedor cometera suicídio tempos 
antes. Apesar da medicação, Marina apresentava-se 
muito fragilizada. Tentou retornar ao trabalho, mas 
não conseguiu ficar. Os seus sintomas apareceram 
após quatro anos de exercício da função nesta loja. Já 
tinha sido vendedora antes e contou com alegria os 
bons momentos que teve como vendedora, o quanto 
se destacou na empresa anterior e mesmo na atual em-
presa: “Antes eu não trabalhava como escrava igual na 
[nome da empresa atual]”.

Raquel: Chegou ao Cerest encaminhada pela psi-
quiatra que a acompanhava desde o início do afasta-
mento de suas funções. Queixava-se de pressão por 
vendas, ameaça de desemprego, insistência nas ven-
das de seguro e garantia embutidas, sem consentimen-
to do comprador. Os sintomas começaram no final de 
2007 – após três anos na empresa – com pressão na 
cabeça, falta de ar, dor na coluna. Passou a ficar ríspi-
da, sem paciência com colegas de trabalho e começou 
a ter que se controlar muito para não perder a calma 
com os clientes: “Me virava nos 30”. Em casa não ti-
nha vontade de conversar com o marido, às vezes nem 
jantava. “Eu não conseguia me desligar do trabalho”. 
Chegava no dia seguinte à empresa e dizia: “Parece 
que passei a noite nesta loja”.

A saída do gerente influenciou muito o seu esta-
do emocional, porque ela se sentia protegida por ele 
(ressalvou que não era só ela que sentia isso), uma 
vez que ele era justo e “conhecia cada um”. Com a 
mudança de gerência, quem não atingia a meta de 
seguros tinha o nome estampado próximo ao relógio 
de ponto. Relatou ser vendedora desde os 13 anos e 
gostar do que fazia. Entrou na empresa mais recente-
mente e não conheceu o antigo diretor, ouviu dizer 
que ele era bom. Comentou:

Hoje os colaboradores não têm valor, não sou eu que 
digo, são os antigos. Atualmente, por exemplo, se 
abrir minha tela e não tiver um atraso não significa 
nada. Antes tinha prêmio. Hoje querem quantidade 
sem qualidade. Hoje colocam jovem que não têm 
tanto compromisso.
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Era incapaz de andar sozinha pelas ruas, teve uma 
crise ao sair do cabeleireiro, não conseguia raciocinar, 
ficou perdida. Apresentava aversão à propaganda da 
empresa na TV, não assistia mais à parte de propagan-
das e não ia ao local de trabalho.

É importante observar que nos oito casos relata-
dos não havia evidência de qualquer problema da 
vida familiar ou pessoal que concorresse para o de-
sencadeamento dos sintomas apresentados. Valéria e 
Vitória tinham histórico de separação conjugal antiga 
– cinco e dez anos antes, respectivamente – mas esta-
vam bem adaptadas. Os demais relataram boa convi-
vência conjugal e familiar, sem outros problemas ou 
episódios próximos ao aparecimento dos sintomas, o 
que evidencia a determinante influência dos aspectos 
relacionados ao trabalho no aparecimento de proble-
mas de saúde física e emocional na amostra aqui se-
lecionada. Obviamente que para fazer a relação dos 
transtornos mentais com o trabalho não é exigida a 
inexistência de qualquer outro problema pessoal ou 
familiar concomitante, mas sim a análise da relevân-
cia da influência do ambiente de trabalho num deter-
minado quadro de adoecimento mental. 

Aline e Vitória, após acompanhamento psicológi-
co individual e grupal, conseguiram retornar ao tra-
balho, superando o medo que as impedia de sequer 
passar perto da empresa. Porém, o equilíbrio emocio-
nal não se manteve por muito tempo e Aline, embora 
continuasse trabalhando, solicitou retorno ao grupo 
de psicoterapia. Vitória trabalhou alguns meses e foi 
afastada novamente. Raquel e Valéria, após aproxima-
damente doze sessões de psicoterapia, voltaram a sair 
sozinhas pelas ruas, resgatando a autonomia. Sonia 
e Marta não conseguiram aderir ao acompanhamento 
psicológico. Lucas passou a brigar judicialmente pe-
los seus direitos, aumentando sua esperança. Marina 
passou por poucas entrevistas e foi encaminhada para 
um Cerest da Capital de São Paulo, porque morava 
muito longe de Diadema.

Discussão

Partiremos dos denominadores comuns presentes 
nos relatos. O primeiro aspecto a ser destacado é que to-
dos os trabalhadores que chegam ao Cerest com trans-
tornos emocionais relacionados à atividade laboral têm 
aversão ao local de trabalho. Embora este fato não tenha 
sido citado em todos os relatos acima (apenas naqueles 
que não conseguiam nem ver a propaganda na TV ou 
no jornal impresso), esta informação apareceu espon-
taneamente durante a entrevista. A aversão perdura 
meses a fio e o tempo para conseguir dirigir-se ao local 
de trabalho é variável. No caso de Aline, estendeu-se 
por mais de doze meses após o início da psicoterapia e, 
mesmo assim, ela apresentou intensos tremores e sudo-
rese quando adentrou a loja, em seu retorno. Estamos 
falando de um ambiente:

• Atemorizante: ameaças de demissões, metas di-
fíceis de alcançar, “olheiro” (pessoa contratada 
disfarçada de cliente) para avaliar o atendimento 
ao cliente; 

• Massificante: mesmo atingindo a cota, é necessá-
rio participar do teatro de vendas, não importa se 
faltou muito ou pouco para alcançar a meta; não 
há singularização. A saída do gerente citada por 
Raquel a impactou porque ele conhecia cada um, 
segundo ela. Foi lembrado que o antigo diretor de 
uma das empresas chamava os funcionários pelo 
nome e, depois, a relação com os funcionários 
mudou.

• Culpabilizante: responsabilidade sobre o processo 
de vendas; o cliente sempre tem razão;

• Competitivo: colegas disputando os clientes; com-
parações e nomes estampados quando alguém fra-
cassava.

• Verticalizado: ordens vêm da central, nem os ge-
rentes opinam, com pouco ou nenhum espaço 
para a criatividade;

• Maçante: com muita repetição, lembrando cons-
tantemente a meta a ser alcançada; aparelho de 
som com volume alto para atrair clientes constan-
temente; teatro de vendas todos os dias; inclusão 
da propaganda na TV (o que parece reproduzir 
em parte o clima organizacional citado pelos ven-
dedores);

Vemos que muitos são os fatores que se combinam 
para criar uma atmosfera facilitadora ao adoecimento. Vá-
rios destes trabalhadores, no decorrer da entrevista, eram 
capazes de fazer comparações com antigos ambientes de 
trabalho que eram agradáveis ou calmos e tranquilos. Po-
rém, estes depoimentos revelam a todo o momento a in-
tranquilidade do local de trabalho e a transferência deste 
estado para o ambiente familiar: não conseguiam se desli-
gar, “24 horas no ar”. Duas vendedoras relataram sonhos 
ou pesadelos e uma apenas mencionou que sonhava com 
o trabalho. As duas trabalhadoras de restaurante apresen-
taram em comum um estado “elétrico”, que muito nos 
lembra o Charles Chaplin em “Tempos Modernos”, quan-
do saía pelas ruas apertando tudo o que se parecia com 
os parafusos apertados na fábrica. Então, chegando ao lar, 
não conseguiam parar de trabalhar, não relaxavam, não 
dormiam. As duas também apresentavam alucinações no 
local de trabalho, fato curioso e que mereceria mais acura-
da investigação e comparação com profissionais de outros 
restaurantes de grande movimento – ouviam vozes que 
lhes chamavam. Suponho que eram chamadas muitas ve-
zes durante o expediente. Aline disse que pegou trauma 
do lugar. A palavra “trauma” em grego quer dizer “ferida” 
(ZIMERMAN, 2005) e parece que os vendedores falam 
de um lugar que lhes machuca e faz doer internamente. 
Geralmente, estes trabalhadores com trauma do ambiente 
de trabalho desenvolvem um quadro emocional compatí-
vel com o transtorno de estresse pós-traumático [CID-10 
F-43.1], ou seja: repetidas revivescências do trauma sob 
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a forma de memórias intrusivas (flashbacks), sonhos ou 
pesadelos, embotamento emocional, afastamento de ou-
tras pessoas, anedonia, evitação de atividades e situações 
recordativas do trauma, estado de hipervigilância, insônia 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993).

A despersonalização, ou seja, o endurecimento emo-
cional – expresso na atividade do comércio como falta de 
atenção e cortesia, impaciência para esclarecer o cliente 
durante a venda, distanciamento afetivo – aparece clara-
mente no relato de Aline. Raquel dá indícios de que este-
ve prestes a desenvolver a despersonalização, pois decla-
rou que se controlava muito para não perder a paciência 
com os clientes. Sueli declarou, durante as entrevistas, 
que muitas vezes não conseguia concluir uma venda 
porque perdia a paciência com o cliente e passava para 
outro vendedor. Lucas também citou nervosismo com os 
clientes pouco antes de se afastar do trabalho, quando 
percebia que a compra não seria consumada. A exaustão 
emocional – não ter mais o que dar de si – aparece nos 
relatos de que não conseguiam dar atenção aos familia-
res. Sueli disse que pedia forças para enfrentar mais um 
dia de trabalho. Essa sensação de que eram sugados fica 
bem evidente em todos os relatos e Marina falou também 
da exaustão física – sem comer, sem dormir. Aline falou 
de ficar o dia todo em pé.

Valéria, Sueli e Raquel compareciam ao Cerest Diade-
ma acompanhadas de familiares, pois não conseguiam se 
locomover sozinhas. Inferimos que a desorientação apare-
ce como uma das consequências desta organização do tra-
balho. Uma desorientação interna, porque nunca se sabe 
como agradar, se conseguirá alcançar a meta, se manterá 
o emprego, se será percebido pela empresa, se dará conta 
da tarefa. A carga psíquica também é sentida agudamente 
quando se queixam dos códigos e da atenção exigida. São 
tantas expectativas para atender, tantas tensões, as quais 
transbordam para o externo em forma de desorientação 
espacial: “Onde estou? Para onde vou?”. Perguntas que pa-
recem oriundas de uma outra pergunta: “Quem sou eu?”. 
Há uma perda de referenciais, o que sugere o aniquila-
mento de uma identidade. Recentemente foi noticiado um 
dossiê contando os suicídios ocorridos na France Télécom 
(MERLO, 2009), onde um dos suicidas escreveu em sua 
carta de despedida: “Aquilo desorganizou-me totalmente e 
perturbou-me [...]”. As queixas dos funcionários da France 
Télécom giravam em torno da “urgência permanente”, da 
“sobrecarga de trabalho”, da “gestão terror” entre outras, 
todas atinentes à organização do trabalho. Muito seme-
lhante à nossa realidade, pois a globalização também uni-
versaliza o sofrimento. 

O sentimento de inutilidade e ausência de saídas pare-
ce se expressar na desesperança de Lucas, no sonho maca-
bro de Sueli – estava num caixão – e na idéia de suicídio 
de Marina. Winnicott (1971, p. 95) afirma: “A submissão 
traz consigo um sentido de inutilidade e está associada à 
ideia de que nada importa e de que não vale a pena viver 
a vida”. O clima presente nas entrevistas é de desamparo, 
de horror, de ressentimento profundo. São pessoas ator-
mentadas, que, mesmo afastadas do ambiente de traba-
lho, carregam a tortura dentro de si mesmas. O sonho de 

Vitória é muito interessante no que tange à organização 
do trabalho, porque a tarefa lhe parecia muito agradável; 
o que se tornava insuportável era o “sistema”. No caso 
desta trabalhadora, como também do Lucas, havia uma 
grande identificação com a profissão. Vitória se dizia uma 
“realizadora de sonhos”, sentia-se importante ao poder 
viabilizar os sonhos dos compradores. Disse, inclusive na 
entrevista, que havia uma margem de desconto que ela 
poderia fazer. Enfim, ela via uma causa nobre associada 
ao seu fazer cotidiano, relatou isto com brilho nos olhos. 
Este é um fator muito saudável presente na tarefa:

O que nos caracteriza não é a nossa capacidade de 
produzir mercadorias, mas sim a nossa possibilidade 
de emprestar, criar e revelar sentidos por meio do 
nosso agir, de nosso trabalho. A vocação humana é 
fundamentalmente poético-religiosa. Quero dizer 
com isso que é inerente ao homem a capacidade de 
encantar-se com o cotidiano e enxergar nele o eterno. 
(SAFRA, 2006, p. 62)

É lamentável que a organização do trabalho prive os 
trabalhadores do prazer alcançado com a realização da 
atividade, pois há uma sensação perene de que não se 
alcançou o desejável. Há uma desconfiança constante, 
visto ser preciso lembrá-los a todo instante que precisam 
vender, como também contratar “olheiros”. O modo de 
cobrar a tarefa e avaliá-la parece provocar uma infanti-
lização concomitante, porque é como se não soubessem 
o que precisam fazer. Daí uma das causas da revolta de 
Sueli com o teatro de vendas. A presença do “olheiro” 
não é um relato oriundo de mania de perseguição dos 
vendedores. O fato foi confirmado em visita à empresa, 
pelo Diretor de Recursos Humanos, o qual disse que ou-
trora usaram deste expediente (equipe de técnicos dos 
Cerests da região do grande ABC visitaram a empresa 
algumas vezes). Esta característica de cobrança exage-
rada aparece nas quatro empresas em questão. Inclusi-
ve, parece gerar o presenteísmo que transparece no re-
lato de Sueli, a qual declarou não faltar ao trabalho nem 
para levar as filhas ao médico, senão o cumprimento 
das metas não se concretizava. E muitos já relataram 
que compareciam ao trabalho doentes, com dores e até 
com atestado médico em mãos.

O reconhecimento da pessoa é falseado e por isso 
Sueli disse que preferia não ter sido premiada com as 
viagens. A impressão que se tem é que os prêmios lem-
bram o baile da Cinderela, pois o sonho acaba logo e 
tudo volta a ser como antes. Os brindes e as viagens 
não são experimentados como conquista de prestígio, 
de afeto e estima. O efeito do descanso também é pas-
sageiro porque a rotina das empresas suga a energia ra-
pidamente. Sueli chegou a citar que vendedores com 
menos tempo de serviço que ela foram promovidos. Há 
o sentimento de injustiça. Ela avalia que as promoções 
se dão pela bajulação à chefia e não por aquilo que se 
faz. Percebe-se desta forma a distorção que ocorre com 
tais premiações. Este é um dos elementos que predis-
põem ao transtorno emocional relacionado ao trabalho, 
uma vez que, segundo Zimerman (2010), todos neces-
sitam vitalmente do reconhecimento das pessoas para a 
manutenção da autoestima. E afirma:
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Portanto, a importância mais significativa do termo 
“reconhecimento” alude a uma necessidade cru-
cial de todo ser humano, em qualquer idade, cir-
cunstância, cultura, época ou geografia, de desejar 
sentir-se reconhecido e valorizado pelos demais e 
sentir que realmente existe como individualidade. 
(ZIMERMAN, 2010, p. 212)

Ter uma individualidade e vê-la respeitada é fator 
que favorece a manutenção da saúde mental. Percebe-
mos a lacuna da organização do trabalho neste ponto 
com o fato agravante de gerar conflitos a esta individua-
lidade quando uma norma antiética é implantada. Se 
observarmos as quatro vendedoras da mesma loja (Sue-
li, Vitória, Marina e Raquel), que têm tempos de traba-
lho na empresa diferentes, parece que o adoecimento é 
mais recente e coincide com a mudança de direção da 
empresa e/ou com a implantação desta venda atrelada 
de garantia e seguro, sendo que a direção mudou por 
volta de 2003 e a venda de seguro é posterior. A cir-
cular de 2006 trazida por Vitória marca o momento da 
exigência de vendas com seguro sob a ameaça de não 
serem computadas aquelas vendas.

O conflito ético corrói o indivíduo que necessita do 
trabalho e não desejaria cumpri-lo na íntegra, como a em-
presa exige. Sente-se um enganador. Caso engane a em-
presa, sofre ameaça e, se engana o consumidor, sente-
-se vil. Marina expressa a vergonha de si mesma, a perda 
de identidade com a sua raiz – representada pelos ensi-
namentos da mãe. É como se não fosse mais aceita pela 
própria mãe e a repercussão emocional é profunda. Selig-
mann-Silva (2003) pensa que, se cedem às pressões de-
formadoras ou até violentadoras quando diante de ame-
aças à sobrevivência – empresas ou pessoas –, tendem 
à degradação, deixando ruir os valores que constituíam
os alicerces do sentido de suas existências. 

 A ideia de suicídio de Marina parece ser decorrente 
de uma somatória de pressões e dissabores no trabalho. 
Porém, há a hipótese de ter sido muito determinada pelo 
conflito ético, porque boa parte dos suicidas não deseja 
por fim as suas vidas, mas pretendem dar um sinal de 
alarme, como um grito de socorro, ou ainda para casti-
gar, culpar ou sensibilizar alguém (ZIMERMAN, 2005). 
Isso nos leva a pensar que o suicídio seria cometido no 
local do trabalho, funcionando como uma comunica-
ção, um grito que precisa ser escutado naquele local.

Outro aspecto a observar é o conflito interno de Ma-
rina com os ensinamentos da mãe e os comentários dos 
demais vendedores sobre o prejuízo da relação familiar 
– convívio familiar, afeto, presença –, os quais provam que 
não há como separar o pessoal e o familiar do ambiente de 
trabalho. Esta cisão de colocar os pés no trabalho e esque-
cer-se de casa não é natural para o ser humano que carre-
ga, a um só tempo, o ontem (herança genética, lembrança, 
valores), o hoje e o seu anseio de futuro, o devir. O conflito 
família versus trabalho está presente continuamente e, por 
isso, a organização do trabalho tem que prever os limites 
necessários para que não se instaure a desumanização. O 
desrespeito a estes limites leva à síndrome do esgotamento 
profissional caracterizada pela exaustão emocional – um 
esvaziamento de si, não ter mais o que dar afetivamente; 

pela despersonalização – endurecimento emocional, in-
sensibilidade com as pessoas atendidas, “coisificação” da 
relação; e pela falta de envolvimento pessoal no trabalho 
– sentimentos de diminuição de competência, afetando 
a habilidade para realizar o trabalho e o atendimento 
ou contato com as pessoas usuárias do serviço (CODO; 
VASQUES-MENEZES, 2000). Sintomas esses passíveis de 
serem identificados na amostra apresentada.

Lucas e Marina relatam ter trabalhado no comércio 
desde o início da carreira profissional, contam trajetória 
de sucesso e boa adaptação. Ambos têm identificação 
com a profissão, assim como Vitória e Sueli. É possível 
perceber o quanto a organização do trabalho distorceu 
a relação saudável entre profissional e empresa. É in-
dispensável criar um ambiente propício à saúde e ao 
desenvolvimento humano, pois a atmosfera criada tem 
interferência direta na saúde física e emocional. 

Estudos sobre a abordagem da psiconeuroimunologia 
mostram que uma intervenção de enfermagem e relaxa-
mento eleva o grau de defesas pró-saúde, conforme o es-
tudo de Amorim (1999, apud VIEIRA DA SILVA, 2001). A 
pesquisadora trabalhou com 60 mulheres com câncer de 
mama buscando avaliar os efeitos da intervenção no sis-
tema imunológico destas, sem diagnóstico de metástase 
à distância. As coletas de sangue no grupo controle reve-
laram que, após a intervenção enfermagem-relaxamento, 
houve um aumento significativo das células que pos-
suem atividade antitumoral (células natural killer – NK), 
podendo ser comparadas à atividade de mulheres sadias. 
O resultado evidencia como somos permeáveis a todas 
as experiências que nos cercam, com a possibilidade
de grandes mutações dos aspectos físicos e emocionais. 
Neste sentido, mas sem esta pretensão, oferecemos no 
Cerest grupos para os trabalhadores adoecidos como 
uma forma de acolhimento e minimização das angús-
tias. Os grupos de orientação que recebem os usuários 
pela primeira vez no serviço, bem como os grupos psi-
coterápicos para trabalhadores com sofrimento mental, 
funcionam como uma forma de berçar, segurar e susten-
tar pessoas atravessadas pelo despedaçamento emocio-
nal. Vieira Neto e Vieira (2005) explicam que as pessoas 
traumatizadas agem de modo semelhante a uma criança, 
que, após uma queda, corre para os braços da mãe. O 
abraço da mãe não tem o poder de cicatrizar a ferida, 
mas tem a capacidade de mostrar à criança que está am-
parada e que sua dor é superável.

Comentários finais

Este breve relato da vivência dos trabalhadores per-
mitiu uma aproximação em relação à importância que 
desempenha o ambiente de trabalho e às proporções do 
sofrimento que esse ambiente pode causar. O esfacela-
mento do ser se dá de maneira lenta, mas contínua e 
progressiva, sendo que o tempo e a intensidade da des-
truição são variáveis. Por outro lado, pode-se perceber 
o trabalho como veículo de construção de autoestima, 
realização e um espaço para o desenvolvimento do ser, 
quando bem conduzido. O ambiente de trabalho sau-
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dável permitiria experimentar a atividade laboral como 
correlata do brincar infantil, tornando-se um espaço 
para o acontecer humano na sua plenitude. Aponta para 
o caminho da prevenção, pois a organização do traba-
lho pode ser pensada de maneira que os trabalhadores 
se sintam singulares, exerçam sua criatividade, encon-
trem orgulho no serviço que prestam, sejam reconheci-
dos nas suas habilidades e responsabilidades, possam 
ter autonomia – como, por exemplo, poder, no mínimo, 
escolher sobre o embutir produtos ou criar outras estra-
tégias de convencimento –, possam escolher se querem 
trabalhar até mais tarde ou não. O trabalho precisa pre-
encher uma parte importante do dia, da vida, mas não a 
sua totalidade. Há limite para o exercício da função em 
favor da permanência da saúde de quem trabalha e da 
satisfação com o que se faz. A família ocupa um lugar 
especial na subjetividade de cada um e a organização 
do trabalho não pode desconsiderar esta dimensão.

A realidade aqui apresentada vale também para 
outras categorias profissionais, daí o fato de se agregar 
duas trabalhadoras do ramo de alimentos. Sabemos que 
os bancários hoje são vendedores, os caixas de farmá-
cia, os frentistas de postos de gasolina, enfim, vários 
profissionais precisam oferecer produtos aos clientes 
e fazê-los consumir para obtenção da meta desejável. 
Com base no material apresentado, torna-se útil incluir 
a investigação deste aspecto em nossas entrevistas com 
trabalhadores adoecidos mentalmente para identificar 
possíveis pontos de tensão relacionados com metas de 
vendas ou outras de qualquer natureza.

As anamneses ocupacionais devem atentar para a 
subjetividade dos trabalhadores, tentando captar o sen-
tido de suas funções, se há reconhecimento explícito 
do seu trabalho, se existem possíveis conflitos éticos ou 
conflito família versus trabalho. 

O afastamento do contexto de trabalho por ocasião 
do adoecimento cria um vazio existencial. É de vital 
importância haver um espaço privilegiado – Cerest, 
Sindicato, Unidades de Saúde – para a elaboração do 
sofrimento mental causado pelo ambiente de trabalho. 
Ter um lugar para ser escutado, compreendido, pode 
ser restaurador, levando o trabalhador a reconstituir sua 
identidade. Também fornece condições para retornar à 
atividade laboral, modificado ou mesmo reinventando 
o seu caminho profissional.

O material apresentado suscita perguntas e pode 
motivar várias análises e pesquisas na categoria. Pode-
mos, a título de exemplo, pensar sobre as análises peri-
ciais na Previdência Social que, por desconhecimento, 
não consideram os riscos ocupacionais gerados pela 
organização do trabalho. O perfil profissiográfico previ-
denciário dos vendedores torna-se falso por não incluir 
este tipo de risco, bem como a exclusão das atividades 
reais exercidas pelos vendedores, as quais incluem: uso 
do computador para levantar preços, ver estoque e di-
gitalizar as vendas; escrever; levantar carga; arrumar o 
setor fazendo esforço físico, gerando afecções do sis-
tema musculoesquelético. Seriam muito úteis estudos 
comparativos entre empresas que atuam no ramo de 
serviços com formas de organização do trabalho diver-
sas e seus consequentes efeitos. 

Torna-se primordial a disseminação dos conheci-
mentos relacionados à saúde mental e trabalho para que 
trabalhadores e profissionais se apropriem de um saber 
que pode evitar o aparecimento ou o agravamento de 
transtornos emocionais. Talvez possamos caracterizar 
este empenho como uma causa ecológica para evitar a 
extinção do respeito à dignidade humana nos ambien-
tes de trabalho. Como dizia Guimarães Rosa (2006, p. 
311): “Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um 
descanso na loucura”.
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Resumo

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) possuem uma missão de grande im-
portância na implementação da Estratégia de Saúde da Família: devem criar o 
vínculo entre a população e os serviços de atenção básica, combinando ações 
de promoção da saúde, assistência básica e prevenção. A equipe do Cerest de 
Piracicaba realizou, no período de 2004-2006, análise ergonômica do trabalho 
em uma unidade de saúde de família cujos objetivos foram compreender a re-
lação entre queixas de sofrimento e as condições de trabalho das ACS e propor 
medidas para modificá-las. Os resultados da AET mostram que, a despeito do 
engajamento visando resolver os problemas de saúde das famílias, o limitado 
“poder de agir” das ACS, devido às limitações da unidade e da rede de servi-
ços, expunham-nas a situações nas quais se encontravam incapazes de adotar 
ações efetivas e nas quais não podiam se prevenir do sofrimento.  

Palavras-chave: saúde mental; Análise Ergonômica do Trabalho; saúde dos 
trabalhadores; saúde da família.

Abstract

Community Health Agents (CHA) play a very important role in implementing a 
Family Health Policy: they have to establish a link between users and primary 
care services, articulating health promotion, primary care, and preventive 
actions. From 2004 to 2006, a team from Cerest (Center of Reference in Workers’ 
Health) in Piracicaba, São Paulo, carried out an Ergonomic Work Analysis 
(EWA) at a family health care center aiming not only at understanding the 
relationship between suffering complaints and CHA working conditions, but 
also at improving them. The results of EWA showed that despite being engaged 
in health promotion and in solving families’ health problems, their ‘pouvoir 
d’agir’ was constrained, due to the limitations of the health care system that 
does not provide them with means to take effective action, causing suffering 
to the CHA. 

Keywords: mental health; Ergonomic Work Analysis; occupational health; 
Family Health Program.
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Introdução

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada em 
1994 como caminho para implementar os preceitos da 
Reforma Sanitária e contribuir para a viabilização do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e superar a crise da saúde 
pública brasileira decorrente do modelo centrado no hos-
pital e no trabalho do médico (VIANA; DAL POZ, 1998). 

Em maio de 2008, após 14 anos da implantação 
da Saúde da Família, 28.100 equipes contando com 
218.300 Agentes Comunitários da Saúde (ACS) atende-
ram mais de 90 milhões de pessoas no país (BRASIL, 
2008). Sua missão é assegurar o acesso da população 
aos serviços de atenção básica, combinando ações de 
promoção da saúde, assistência básica e prevenção. 
Segundo o Ministério da Saúde, a ESF adequadamente 
estruturada tem condições de solucionar 85% dos casos 
de saúde da população atendida (BRASIL, 2001). 

Embora indicadores de morbimortalidade mostrem
que, de modo geral, a implantação de Unidades de Saúde
da Família (USF) tem contribuído para a melhoria das 
condições de saúde da população, estudos recentes so-
bre a ESF discutem diversos problemas de funciona-
mento e organização que colocam em risco não ape-
nas sua eficiência (PEDROSA; TELES, 2001; RIBEIRO
et al., 2004; SILVA; TRAD, 2005; TRAVERSO-
-YÉPEZ; BERNARDINO; GOMES, 2007; OLIVEIRA;
ALBUQUERQUE, 2008), mas também a saúde 
dos seus trabalhadores (CAMELO; ANGERANI, 2004; 
SANTOS et al., 2007; TOMASI et al., 2008), em espe-
cial dos ACS (MARTINES; CHAVES, 2006; JARDIM;
LANCMAN, 2009).

Nota-se, por meio destes estudos, que embora os 
ACS possuam missão de grande importância, não dis-
põem necessariamente dos meios para cumpri-la em 
sua integralidade. Parece existir relação entre seu “po-
der de agir” e seu adoecer, em especial de ordem men-
tal (CLOT, 2008). Como consequência, a prevalência de 
agravos à saúde nesta comunidade profissional repre-
senta atualmente uma importante demanda para os ser-
viços públicos de atenção à saúde do trabalhador.

Neste texto, são apresentados os resultados de estudo 
ergonômico realizado por um Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest) cujo objetivo foi analisar 
o trabalho de profissionais de uma equipe de ACS de 
uma USF do município de Piracicaba para compreender 
a relação entre queixas de sofrimento e as condições de 
trabalho das ACS e propor medidas para modificá-las. 
Antes de apresentar e discutir esse caso, revisão sobre 
o papel dos ACS e referencial teórico sobre o trabalho e 
saúde serão feitos.

Papel dos ACS, condições de trabalho e 
riscos à saúde

A ESF configura-se como uma nova estratégia de 
implantação do SUS que procura a “mudança do ob-
jeto de atenção, forma de atuação e organização geral 

dos serviços, reorganizando a prática assistencial em 
novas bases e critérios” (BRASIL, 1997, p. 9). Nele, 
“a família passa a ser o objeto precípuo de atenção, 
entendida a partir do ambiente onde vive” (BRASIL, 
1997, p. 9). Ações de assistência são combinadas a 
ações de prevenção e de promoção à saúde realizadas 
por equipe multiprofissional composta ao menos por 
um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enferma-
gem e de 5 a 6 ACS.

Nessa nova perspectiva, o vínculo com a popula-
ção e a criação de laços de compromisso e correspon-
sabilidade entre profissionais e a população são pre-
missas fundamentais (NUNES et al., 2002; SILVA;
DAMASO, 2002; CAMPOS, 1997; RIBEIRO; PIRES;
BLANK, 2004; SCHIMITH; LIMA, 2004; VALENTIM;
KRUEL 2007). O vínculo é visto como uma das formas 
de comprometimento dos trabalhadores com a missão e 
com os projetos institucionais (CAMPOS, 1997).  

Segundo as diretrizes operacionais propostas pelo 
Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), as equipes de 
saúde da família devem cadastrar a população ads-
crita a fim de identificar as características da popula-
ção e de sua saúde e de estabelecer vínculo com ela. 
Esse processo é fundamental para o planejamento das 
ações a serem desenvolvidas. Do mesmo modo, novas 
atribuições devem ser desenvolvidas. Entre elas, a rea-
lização de visitas domiciliares e a participação em gru-
pos comunitários.

Dentro desse programa, os ACS têm atribuições bas-
tante específicas a fim de desenvolverem “suas ativida-
des nos domicílios de sua área de responsabilidade, e 
junto à unidade para programação e supervisão de suas 
atividades” (BRASIL, 1997, p. 18). As visitas domicilia-
res ocupam espaço central no trabalho dos ACS, que 
devem: realizar mapeamento de sua área; cadastrar e 
atualizar as famílias; identificar indivíduos e famílias 
expostos a situações de risco; realizar acompanhamen-
to mensal de todas as famílias sob sua responsabilida-
de; coletar dados para análise da situação das famílias 
acompanhadas; desenvolver ações básicas de saúde 
com ênfase na promoção da saúde e na prevenção das 
doenças; promover educação em saúde e mobilização 
comunitária; incentivar a participação e o fortalecimen-
to dos conselhos de saúde; orientar as famílias para a 
utilização adequada dos serviços de saúde; participar 
da programação das ações de sua USF.

Uma vez que pertencem à comunidade onde traba-
lham – pré-requisito para sua contratação –, os ACS são 
considerados fundamentais para o sucesso desse novo 
modelo de atenção, pois têm como papel central a me-
diação entre comunidade e serviço de saúde (NUNES et 
al., 2002), em outras palavras, “são o elo” ou a “ponte” 
entre eles (SILVA; DAMASO, 2002). São protagonistas 
intrigantes “no que se refere à relação de trocas esta-
belecidas entre saberes populares de saúde e saberes 
médico-científico” (NUNES et al., 2002, p. 1640).

Suas atribuições possuem, assim, segundo Silva e 
Damaso (2002, p. 77), três dimensões: uma dimensão 
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técnica, “relacionada ao atendimento aos indivíduos e fa-
mílias, à intervenção para prevenção de agravos ou para 
o monitoramento de grupos ou problemas mais específi-
cos”, fundamentada em conhecimentos técnico-científi-
cos sobre a saúde; uma dimensão política associada não 
apenas à “inserção da saúde no contexto geral de vida, 
mas também, no sentido de organização da comunidade, 
de transformação dessas condições”. Outra dimensão – a 
de assistência social – também pode ser encontrada na 
prescrição da prática dos ACS com o objetivo de: 

juntar as perspectivas de atenção primária e da saúde 
comunitária, buscando resolver questões, como o aces-
so aos serviços, no que lhe corresponde de racionalida-
de técnica, mas também integrando as dimensões de 
exclusão e cidadania. (SILVA; DAMASO, 2002, p. 77)

Para colocar em prática as exigências da ESF, os ACS 
têm como principal meio as “visitas domiciliares” para 
construir e manter as relações com usuários (indivíduos
e famílias), passo fundamental para a construção e a ma-
nutenção do vínculo entre serviço e usuários. Na visita 
à casa das famílias, os ACS obtêm, de um lado, informa-
ções fundamentais para ações de prevenção, de assistên-
cia e, de outro, servem-se delas para orientar as famílias, 
ou seja, para promover ações educativas (AZEREDO et 
al., 2007). A eficiência da ação dos ACS depende da sua 
proximidade com as pessoas sob sua responsabilidade, 
depende da confiança neles depositada pelos usuários e 
suas famílias (NUNES et al., 2002). 

Alguns estudos mostram que esse trabalho relacional 
aliado a outros determinantes de ordem técnica e organi-
zacional podem estar associados ao adoecimento ou ao 
sofrimento dos ACS. Por um lado, não é possível definir os 
limites nas relações que se estabelecem entre ACS e usuá-
rios. “A entrada no mundo familiar traz inevitavelmente 
consigo a intimidade das pessoas, o seu mundo priva-
do, e, com ele, novas construções relacionais permeadas 
de significados e sentimentos.” (NUNES et al, 2002, p. 
1644). A difícil “gestão das relações” explica os senti-
mentos de impotência, cansaço e tensões nas próprias 
vidas pessoais (MARTINES; CHAVES, 2006). Ou seja, 
segundo Silva e Damaso (2002, p. 81), “sua atuação im-
plica envolvimento pessoal e desgaste emocional”.

Além disso, o envolvimento pode ser ininterrupto, 
pois os ACS moram no bairro onde atuam profissional-
mente; seu mundo privado também é “invadido” pelas 
pessoas e seus problemas (JARDIM; LANCMAN, 2009). 
Encontram-se “literalmente” impossibilitados de “man-
ter a distância” dos usuários.

O desgaste parece estar ainda associado à exposição 
dos ACS à precariedade das condições de vida, que de-
terminam as condições de saúde e são reflexo das desi-
gualdades sociais (TRAVERSO-YÉPEZ; BERNARDINO; 
GOMES, 2007). Como se encontram na interface entre 
o serviço de saúde e a população, os ACS estão, dessa 
forma, expostos à pressão dos usuários diante da preca-
riedade do funcionamento do serviço, das demais ins-
tâncias do setor de saúde e de outros setores do Esta-

do (RIBEIRO, 2004; TRAVERSO-YÉPEZ; BERNARDINO; 
GOMES, 2007; MARTINES; CHAVES, 2006; OLIVEIRA;
ALBUQUERQUE, 2008), cuja capacidade de prestação 
de serviços é ultrapassada em alguns casos pela deman-
da da população (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 2008). 

Vivenciam impedimentos às suas ações devido à qua-
lidade do espaço (TRAVERSO-YÉPEZ; BERNARDINO; 
GOMES, 2007) e à falta de meios (JACKSON; BARCELOS,
1999), além de estarem submetidos a imposições de me-
tas que não são colocadas em discussão e refletem um
modo de organização baseado na produtividade, na co-
brança repetida, na racionalização extrema (SANTOS;
SOARES; CAMPOS, 2007). Nessas condições, é quase que
natural a existência de conflitos nas equipes cuja ori gem
pode estar tanto na ausência de recursos para agir, como 
nas diferentes concepções que possuem sobre seu objeto 
de trabalho (SCHIMITH; LIMA, 2004), o que dificulta o 
desenvolvimento da dimensão coletiva do trabalho.

Os estudos citados mostram como as relações estabe-
lecidas com usuários e familiares podem ser, de um lado, 
fonte de prazer e de sentido e, de outro, fonte de sofrimen-
to e conflito para as agentes. Apontam, também, como 
causa para queixas e adoecimento das ACS, os diversos 
fatores que diminuem seu poder de agir (CLOT, 2008). 

No entanto, a maior parte dos estudos apresenta-
dos baseia-se na percepção ou nos relatos dos agen-
tes a respeito do seu trabalho e não na observação das 
interações realizadas junto aos usuários. Para melhor 
compreender os impasses que vivenciam na origem do 
adoecimento, torna-se fundamental compreender o que 
se passa nas suas situações reais de trabalho.

Poder de agir e adoecimento no trabalho

Alguns estudos recentes, fundados na análise do tra-
balho, têm mostrado a relação entre o poder de agir e 
suas limitações – os impedimentos no trabalho, a falta de 
meios e recursos para agir – e o adoecimento dos traba-
lhadores nos sistemas modernos de produção industrial 
e de serviços. Antes de apresentá-los e discuti-los, é fun-
damental precisar o conceito de atividade de trabalho.

Atividade de trabalho: entre determinação social e 
margem de ação

Para a Ergonomia da Atividade Profissional, todo 
trabalho contém certa determinação social, isto é, vá-
rios fatores que influenciam a realização das tarefas pe-
los trabalhadores são definidos exteriormente a eles. 

Nas empresas e instituições, a tarefa dos trabalha-
dores, suas atribuições, resultam do trabalho de outros 
atores, sejam gestores, engenheiros, dentre outros pro-
fissionais. No entanto, para responder as finalidades da 
empresa ou instituição, enfrentando a grande variabili-
dade de situações, os trabalhadores, quando possível, 
redesenham os próprios objetivos da tarefa, desenvol-
vem estratégias ou formas de regulação, mobilizam-se 
individual ou coletivamente para agir. 
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Daniellou (2005) define atividade de trabalho, con-
ceito-chave em ergonomia, como a mobilização das ca-
pacidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais de 
cada trabalhador para atender ao que lhe é solicitado 
pela empresa. Dessa forma, a atividade de trabalho rea-
lizada é necessariamente diferente do prescrito pelas 
instâncias de gestão. 

Toda ação no trabalho tem “sentido”, isto é, ela é 
sempre uma resposta a finalidades que podem envolver 
lógicas diversas (produção, qualidade, segurança, custo 
etc.), por vezes contraditórias entre si, determinadas por 
fatores externos (equipamentos, organização, ambiente), 
pelas exigências da hierarquia e pelos próprios trabalha-
dores (individual ou coletivamente) que condicionam 
sua atividade. Além disso, conforme Clot (2008): 

a atividade é dirigida, simultaneamente para seu 
objeto e para as outras atividades portadas para este 
objeto, sejam de outra pessoa ou ainda outras ativi-
dades do sujeito. (p. 6)

Por isso, os trabalhadores procuram, quando possí-
vel, valer-se de estratégias que não são prescritas a fim 
de assegurar a qualidade de seu trabalho. Guedes, Lima 
e Assunção (2005) mostram a importância de estraté-
gia desenvolvida pelo pessoal de enfermagem de um 
hospital privado, baseada na constituição de ‘farmaci-
nha’ informal, diante da introdução de nova política 
de centralização de estoque de medicamentos. Como a 
obtenção dos medicamentos deveria obedecer a um flu-
xo burocrático e moroso, a existência de medicamen-
tos disponíveis, mantidos informalmente, permitia que 
fossem ministrados mais rapidamente em situações de 
urgência, diminuindo o sofrimento dos pacientes.

Estratégias como a relatada mostram como os traba-
lhadores, quando possível, redefinem suas atividades 
para serem mais eficazes e asseguraram o espaço para a 
“lógica dos cuidados à saúde”, mantendo-a em primeiro 
plano. Aliás, como veremos adiante, esta é característi-
ca fundamental nas situações de serviço de saúde.

Enfim, é importante também destacar a “função 
psicológica do trabalho”, que ocupa papel central no 
desenvolvimento da capacidade de ação dos sujeitos e 
de sua personalidade. Atividade e subjetividade são in-
separáveis (CLOT, 2006).

Impedimentos e falta de meios: a diminuição do poder 
de agir e o adoecer

Para Clot (2008), o que está em jogo atualmente é “o 
desenvolvimento do poder de agir dos sujeitos em si-
tuação” (p. 12), ou seja, a necessidade de assegurar aos 
trabalhadores a necessária margem de ação e os meios 
para agir nas situações de trabalho.

No entanto, o que se observa nas situações com alta 
prevalência de agravos é o oposto: a carência de meios 
e recursos e a utilização de modos de organização que 
produzem impedimentos para a ação e levam à dimi-
nuição da margem de ação dos trabalhadores.

Estudos sobre a ESF relatam a carência de recur-
sos e meios, quase que como norma de funcionamento. 
Se, de um lado, a falta de ‘medicamentos, material para 
curativo e teste do pezinho’ aumentam a carga de tra-
balho, de outro, a dificuldade de conseguir consultas e 
cirurgias pode tornar sem sentido o trabalho dos ACS e 
da equipe de saúde da família (JACKSON; BARCELOS, 
1999). Embora engajada na proteção da comunidade, 
a impossibilidade de assistir determinados pacientes 
leva a situações de perda de sentido – em dada situ-
ação, um ACS toma conhecimento do falecimento do 
paciente no momento em que comunica o agendamen-
to da cirurgia que deveria salvar-lhe a vida. A frequên-
cia de tais situações pode explicar o absenteísmo e o 
sofrimento naquela unidade.

Em certos sistemas, os modos de gestão e de organiza-
ção podem impedir as atividades de trabalho. Sznelwar, 
Abrahão e Mascia (2006) mostram que, no setor de telea-
tendimento, a limitação do tempo de atendimento, a pres-
crição extrema da interação por meio de scripts, dentre 
outros fatores, tornam-se impedimentos para o trabalhar, 
diminuindo a capacidade de resposta aos clientes e colo-
cando os trabalhadores em dificuldade. A pouca efetivi-
dade desse modo de organização pode ser observada por 
meio do alto nível de retrabalho e do grande número de 
afastamentos de trabalhadores devido a problemas mus-
culoesqueléticos e de saúde mental.

Ao refletir sobre intervenções ergonômicas em sis-
temas de produção industrial, visando a enfrentar a 
alta prevalência de problemas musculoesqueléticos, 
Daniellou (1999) propõe a ideia de “patologia organiza-
cional”. Mostra que, nessas situações, é observada uma 
“síndrome geral de sensação de impotência”, isto é, não 
sofrem apenas os trabalhadores, mas também a hierar-
quia intermediária e a própria direção da empresa. 

Nessas situações críticas, nota-se um modo de 
funcionamento paradoxal, que se caracteriza por 
(DANIELLOU, 1999, p. 36):

1) Fonte de perda de produtividade não detectada 
pela empresa;

2) Tentativa de compensação por meio de pressão 
direta sobre os ritmos de trabalho ou sobre os 
efetivos;

3) Agravamento da perda de produtividade devido 
aos efeitos secundários dessa pressão.

Se trabalhar consiste, segundo Daniellou (1999), em 
uma dinâmica que envolve poder-pensar, poder-agir e 
poder-debater, nas situações por ele analisadas tal dinâ-
mica está bloqueada. A despeito da falta de meios e de 
recursos para agir, a mensagem veiculada pela direção é 
“tendo ou não vassoura, varra de qualquer jeito”.

No caso de serviços de cunho social, Clot (2006, p. 
17) mostra a associação entre incidências psicopatoló-
gicas e a “amputação da atividade possível”. Mostra, 
como Daniellou (1999), que o funcionamento organiza-
cional está na origem dos problemas: 
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os agentes a serviço do público não são tão somente 
“ultrapassados” por exigências exteriores. Eles não se 
acham apenas em dificuldades em termos de respos-
ta. Eles esperam também que suas perguntas e sua 
contribuição sejam entendidas e reconhecidas. Não 
se deve afastar depressa demais a hipótese segundo a 
qual sua atividade se acha amputada por organizações 
“transbordadas” que não sabem mais responder nem às 
questões vindas do real, nem às exigências sociais do 
trabalho dos profissionais que elas empregam. (p. 17)

Situação similar vivem os trabalhadores da saúde, so-
bretudo pública, cujo estado de saúde é motivo de preo-
cupação diante do aumento da prevalência de agravos 
à saúde, em especial das incidências psicopatológicas 
(ASSUNÇÃO; LIMA, 2010). 

Nessas “situações de serviço”, a dimensão cognitiva 
cede espaço para a dimensão subjetiva decorrente da 
natureza desta atividade de coprodução do serviço, que 
pode ser evidenciada pelo engajamento na relação, pela 
forma de condução das interações e pela expressão de as-
pectos emocionais em situação (CERF; FALZON, 2005).

Observa-se no trabalho de algumas categorias de 
saúde, como no caso do pessoal de enfermagem, a ten-
são entre “cuidar do outro” e “cuidar de si”. O engaja-
mento e a implicação pessoal observados nos cuidados 
se expressam na prioridade em assistir ao outro em de-
trimento do cuidado do próprio trabalhador (TEIGER; 
CLOUTIER; DAVI, 2005). Como mostra Molinier (2008), 
o cuidar é movido principalmente pela compaixão. Os 
impedimentos ao cuidar podem ter graves consequên-
cias para os trabalhadores.

Por isso, para Clot (2006, p. 17), é fundamental anali-
sar não apenas a atividade realizada, mas também a que 
não se realiza, a “atividade contrariada”. Sua compreen-
são pode explicar o sofrimento associando-o ao poder de 
agir dos trabalhadores.

“Quando as atividades estão impedidas, confinadas, 
encarceradas”, o sofrimento que delas decorre é uma for-
ma de “amputação do poder de agir” do sujeito: “é por 
meio do inventário de numerosas situações deste tipo 
que se pode colocar o problema do sofrimento”... à ma-
neira de P. Ricoeur, pode-se pensar que “o sofrimento não 
é unicamente definido pela dor física ou mental mas, pela 
diminuição, seja pela destruição da capacidade de agir, 
do poder-fazer, percebidos como agravo à integridade
de si” (CLOT, 2008, p. 28).

Metodologia

A Análise Ergonômica do Trabalho – AET (GUÉRIN 
et al., 2001) da equipe de ACS de uma USF do muni-
cípio de Piracicaba foi realizada por dois técnicos do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) 

de Piracicaba, atendendo à demanda de uma ACS par-
ticipante da I Conferência de Saúde do Trabalhador e 
Saúde Ambiental de Piracicaba e Região.

O trabalho foi feito para compreender a relação 
entre queixas de sofrimento psíquico e o trabalhar 
a fim de descrever e transformar os diversos fatores 
determinantes das condições de trabalho dos ACS. O 
estudo foi realizado em uma USF, localizada em bairro 
de classe média baixa, de novembro de 2004 a maio de 
2006, quando o relatório foi apresentado para a coor-
denação municipal da ESF. Cinco agentes de saúde 
compuseram a população sob estudo. A unidade foi 
escolhida por ser aquela que solicitou o estudo, de-
senvolvido após negociação junto aos trabalhadores e 
gestores da Secretaria de Saúde. 

Entendendo o problema: estado de saúde das ACS e 
margem de ação 

A solicitação para o estudo feita ao Cerest re-
feria-se a queixas de sofrimento psíquico e estres-
se da maioria das ACS daquela unidade. Das cinco 
que compunham a equipe, quatro usavam medica-
mentos para pressão alta, sendo que duas estavam 
sendo medicadas também por apresentarem depres-
são. Para uma delas, o tratamento contra depressão 
havia sido iniciado apenas após o início do trabalho 
na Saúde da Família.

Haviam passado, recentemente, por atividades de 
suporte psicológico conduzidas por estudante de psi-
cologia em programa de extensão universitária.4

Para a coordenadora da ESF5 municipal, até 2004, 
de acordo com entrevista realizada, não havia proble-
ma de adoecimento entre os agentes; o problema esta-
va associado à falta de “perfil” para o trabalho. Embo-
ra acreditasse que os problemas de saúde não fossem 
restritos àquela equipe ou que, por meio do potencial 
da equipe, tais problemas poderiam ser superados, a 
coordenadora empossada em 2005 reconhecia a ne-
cessidade de “resiliência” para trabalhar na SF, dis-
curso oficial do Ministério da Saúde, também com-
partilhado pela enfermeira da USF.

A despeito da complexidade e da dificuldade da 
missão que cabia (cabe) às ACS e da falta de meios 
para cumpri-la, as queixas das ACS eram considera-
das problema individual e, portanto, não relacionadas 
ao trabalho. As interações iniciais com as trabalhado-
ras conduziam, no entanto, para outra direção, isto é, 
para a relação entre “sofrimento” e o engajamento no 
trabalho. Proposta feita sob esta perspectiva foi apre-
sentada e acatada pelas ACS após negociação com a 
equipe e com os gestores da Secretaria.

4 Que se encerraram após a formatura da estudante.
5 Em Piracicaba, existiam, na época do estudo, 25 equipes de PSF – compostas por 1 médico, 1 enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e 6 ACS 
–, que atuavam em bairros periféricos, com população de baixo poder aquisitivo e com pouco acesso aos recursos de saúde.
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Aspectos metodológicos

A Análise Ergonômica do Trabalhado se baseia em 
algumas premissas:

• A atividade de trabalho não se resume nunca à sim-
ples execução da tarefa prescrita. Para atender aos 
requisitos da tarefa, os trabalhadores desenvolvem 
estratégias, conscientes ou não, individuais e cole-
tivas, a fim de lidar com as diversas formas de va-
riabilidade. De modo geral, tais estratégias não são 
reconhecidas nas instituições ou nas empresas.

• Efeitos à saúde dos trabalhadores e à produção asso-
ciam-se a fatores presentes na situação (equipamen-
tos, organização, procedimentos, dentre outros) e ao 
poder de agir dos trabalhadores (de desenvolver tais 
estratégias). A análise da atividade baseada em ob-
servações cuidadosas e em entrevistas com os traba-
lhadores permite revelar as estratégias empregadas, 
as competências dos trabalhadores e os fatores que 
constrangem a realização da atividade. 

Dada a importância da dimensão relacional no tra-
balho das ACS, que ocorre em uma “situação de servi-
ço”, adotou-se, como foco central do estudo, as “situa-
ções de interação” (CERF; FALZON, 2005) entre agentes 
e usuários, em especial as visitas domiciliares.

Procedimentos e aspectos éticos

O estudo foi apoiado pelo Cerest para atender in-
dicação oriunda da Conferência Regional de Saúde do 
Trabalhador e Saúde Ambiental. 

Foram realizadas observações em situação real de 
trabalho, seguidas de verbalizações das trabalhado-
ras para complementar o entendimento das situações 
vivenciadas.

Além disso, foram: 

• realizadas entrevistas com agentes e gestores so-
bre diversos aspectos: funcionamento do progra-
ma, organização da unidade, dentre outros;  

• analisados documentos e dados disponíveis a fim 
de descrever: o funcionamento e a produção do 
serviço, as atribuições das ACS, as características 
da população etc.;

• observadas atividades realizadas na USF – grupos 
de trabalhos terapêuticos, tarefas administrativas, 
planejamento diário – e fora dela: visitas domici-
liares, outras atividades;

• feitas validações das observações realizadas e do 
relatório escrito com grupo de ACS e demais inte-
grantes da equipe estudada e apresentado relató-
rio final à Coordenação Municipal da ESF.

O total de horas de entrevistas, observações e análi-
ses foi de 180 horas. 

Alguns procedimentos de ordem ética que norteiam 
a prática da Ergonomia e seguem o código de deonto-
logia estabelecido pela Associação Brasileira de Ergo-

nomia (ABERGO, 2003) foram seguidos, assim como 
algumas precauções foram tomadas, a saber:

• os sujeitos da pesquisa foram informados previa-
mente sobre o estudo e concordaram com sua par-
ticipação, tendo assinado termo de consentimen-
to livre e esclarecido;

• o estudo foi autorizado formalmente pelo gestor 
municipal;

• os resultados foram validados e restituídos aos 
participantes;

• para evitar constrangimentos dos usuários duran-
te as visitas domiciliares, as interações não foram 
gravadas, apenas anotadas em caderno;

• nomes e determinadas informações foram manti-
dos em sigilo e não reportados. 

Resultados

Características da organização e do funcionamento 
da USF  

A unidade situava-se em bairro periférico da cidade
de Piracicaba, habitada por trabalhadores de baixa ren-
da, funcionários públicos e aposentados. O território 
era dividido em cinco microáreas, atribuídas a cada 
ACS. Estas microáreas possuíam, em média, 350 mo-
radores, totalizando a cobertura de uma população de 
1.873 habitantes, que pertenciam a 502 famílias. 

Conforme constava do Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB), 20% desta população possuía 
mais de 50 anos, grupo que exigia maior cuidado de 
saúde. Entre os moradores, estavam cadastrados, em 
dezembro de 2004, 16 gestantes, 4 delas menores de 
14 anos, e um contingente importante de moradores 
portadores de doenças e agravos: 253 possuíam hiper-
tensão; 67 tinham diabetes; 17 tinham algum tipo de 
deficiência; 11 eram alcoólatras; 3 eram portadores de 
doença de chagas e 2 tinham epilepsia.   

Para cuidar dessa população, a equipe era compos-
ta por um médico, uma enfermeira, duas auxiliares de 
enfermagem e cinco ACS do sexo feminino. Os profis-
sionais de nível médio e superior eram concursados e 
as ACS, na época do estudo, contratadas por uma or-
ganização não governamental. Todos possuíam salário 
fixo acrescido de abono de assiduidade que poderia ser 
subtraído em caso de faltas e mesmo de doenças. 

A unidade funcionava de acordo com um planeja-
mento previamente estabelecido, desenhado segundo os 
programas definidos pelo Ministério da Saúde e pela Se-
cretaria Municipal, a saber: saúde da criança, saúde da 
mulher, controle de hipertensão, controle do diabetes, 
controle da tuberculose, eliminação da hanseníase. 

A vacinação era quinzenal e as consultas médicas e 
de enfermagem eram diárias, bem como outros proce-
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dimentos de enfermagem: curativos, aplicação de me-
dicamentos injetáveis, dentre outros. A recepção fazia o 
agendamento de consultas internas e externas e o agen-
damento de exames para o nível central.

Com relação às ACS, o trabalho era dividido da se-
guinte forma: uma ACS se ocupava da recepção (onde era 
feito o agendamento de consultas internas e externas e de 
exames), enquanto as demais se dedicavam às atividades 
de rua ou às atividades educativas. As terças-feiras à tar-
de eram reservadas às reuniões semanais da equipe. Duas 
vezes por semana, as ACS e os demais membros da equi-
pe promoviam caminhadas com pacientes pelo bairro. 

Diariamente, as ACS realizavam visitas domici-
liares (VD) em seu território, sendo reservados dias 
específicos para VDs acompanhadas pelo médico ou 
pela enfermeira. 

Durante 2005, as metas mensais de VDs, fixadas 
pela coordenação, passaram de 504 a 1004, ou seja, 
aproximadamente duas VDs por família. As VDs reali-
zadas em 2005 encontram-se no Quadro 1 abaixo.

O suporte de retaguarda para as 25 USF e as 26 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) existentes no município em 
2005, no que se refere aos exames e às consultas com espe-
cialistas, era realizado por um único centro de especialida-
des, que, na ocasião, oferecia tais serviços mediante fila de es-
pera, que poderiam durar meses para vários deles (Quadro 2).

 Aspectos do trabalhar das ACS: impedimentos e enga-
jamento na ação

Percepção das ACS sobre suas atribuições e sobre o 
programa

Como apresentado anteriormente, cabe às ACS a 
construção do vínculo com os usuários do serviço. 
O cerne do seu trabalho consiste na interação com 
as famílias, realizando diversas atividades com vis-
tas à promoção da saúde e/ou à execução de peque-
nos cuidados.

No entanto, como dito acima, eram-lhes atribuí-
das tarefas administrativas – tais como atender na re-
cepção, preenchimento de formulários, dentre outras 
–  percebidas por elas de forma negativa, uma vez que 
exigiam tempo importante, que poderia ser emprega-
do nas ações junto aos usuários.

O preenchimento de formulários era fundamental 
para a consolidação dos dados de produção da USF e 
dos indicadores de saúde centralizados na Coordena-
ção da Secretaria Municipal. Dos 9 formulários usa-
dos, 8 eram preenchidos pelas ACS. Este preenchi-
mento era vivenciado de forma trabalhosa pelas ACS. 
“É muito papel” – consideravam as ACS: “tem hora 
que a gente ou faz o serviço, ou preenche papel!”.

Tipo de exame ou consulta Tempo de espera (dias)

Ortopedista 150 - 180
Dermatologista 60 - 120
Otorrinolaringologista 120 - 150
Oftalmologista 150 - 210
Cirurgião geral 7
Cardiologista 15
Gastroenterologista 0
Neurologista 30
Médico do trabalho 90 - 120
Ultrassom abdômen 20 - 30
Ultrassom rins 60 - 150
Ultrassom obstétrico 60
Ultrassom mama 180
Ultrassom abdômen total 60
Ultrassom pélvico 30 - 60
Mamografia 30
Eletrocardiograma 60

Fonte: planilha de agendamento de especialistas e exames na USF

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

VD 540 609 418 675 954 882 682 986 881 840 814 689

Fonte: Planilha do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB)

Quadro 1  Visitas domiciliares (VDs) realizados por mês em 2005

Quadro 2  Tempo de espera para exames ou consultas com especialista em dezembro de 2005



Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 289-302, 2010296

De fato, assumiam para si próprias e para a equipe 
a missão institucional de cuidar e assistir a população 
adscrita. Uma das ACS afirmou:

No PSF é como se fizéssemos parte de uma grande 
família, uma família de 800 a 1000 casas [...] Somos 
responsáveis pelos resultados e pela situação de saú-
de de todo mundo. (ACS 1) 

Consideravam a necessidade de envolvimento como 
a diferença, quando se comparava a SF aos demais ser-
viços e seu papel na atenção à população, conforme a 
fala de outra ACS:

É muito diferente do que ocorre, por exemplo, em 
um pronto socorro [...] Quando termina a jornada às 
17 horas, você vai para casa e esquece o resto [...] 
Não tem um envolvimento como no PSF [...] Aqui é 
diferente, você atende as pessoas em todo lugar, no 
ponto de ônibus, em casa, no supermercado no fim 
de semana [...] Aqui a pessoa tem que gostar do que 
faz [...] Tem que ter perfil [...] (ACS 3)

A jornada de trabalho se estendia, como afirmado, 
além do limite das 8 horas, assim como a vida privada 
perdia espaço, em várias ocasiões, para o trabalho. “[...] 
não existe um desligamento, as pessoas procuram aju-
da, vão até em casa para obter alguma orientação [...]” 
(ACS 1). Segundo as ACS, isso ocorre inclusive durante 
as férias, pois, por falta de recursos para viajar, conti-
nuam no bairro sendo procuradas pelas pessoas. 

Necessidade do coletivo

O engajamento no trabalho e o caráter intenso que a 
ele conferiam repercutiam em exigências ao funciona-
mento do coletivo. Daí a importância para elas da sua 
relação e de suas dificuldades com os demais membros 
da equipe, sendo que o funcionamento da equipe de 
maneira articulada era um dos fatores lembrados por 
todas para “cumprir a missão”. “É necessário falar a 
mesma língua na equipe e ter sensibilidade para ouvir 
o outro [...] É como uma engrenagem [...] se uma peça 
falha, o resto é prejudicado” (ACS1). 

Entre elas, as ACS afirmavam que, quando havia 
entrosamento, uma poderia ajudar a outra: “Quando 
uma está doente ou afastada, as colegas cobrem aquela 
área para não prejudicar o andamento do trabalho de 
visita” (ACS 4). 

O disfuncionamento dessa engrenagem poderia sur-
gir, segundo elas, devido às diversas formas de abordar 
o paciente pelos diferentes profissionais da equipe: 

Acontece que às vezes o que o ACS levanta como 
problema do paciente não é valorizado por outros 
profissionais da equipe. (ACS 1)

Isso era explicado pelas ACS devido à diferença de 
formação dos profissionais, principalmente, do médico: 

Enquanto ACS quer adotar o paciente, o médico tem 
um distanciamento [...] “Isso  não é nada!” […] fala o 
médico. (ACS 1)

Porque é impossível o médico conhecer cada pacien-
te [...] Daí que entra a função do ACS. (ACS 1, 2, 3, 
4 e 5)

Para exemplificar as dificuldades da engrenagem di-
zia: “Eu tenho uma paciente com dor na face há mais 
de um mês e ainda não consegui visita da médica [no 
domicílio]” (ACS 5).

Este fato revela que o sentido do trabalho da ACS po-
deria ser esvaziado caso “a engrenagem não funcione”, o 
que poderia gerar sofrimento. Comparavam a médica da 
equipe atual com a médica anterior: “a doutora anterior 
cobrava da gente retorno e a informação sobre os pacien-
tes e a gente conhecia muito mais o paciente” (ACS 2).

Influência da “percepção da comunidade” sobre o 
trabalho das ACS

No entanto, o engajamento da equipe poderia não 
ser percebido positivamente pela comunidade. Alega-
vam que parte da população ainda não compreendera o 
trabalho delas e, por isso, não o reconhecia: 

Tem gente que acha que a gente fica passeando pela 
rua o dia todo [...] Isto [a falta de reconhecimento] 
só não acontece com as crianças [...] Elas gostam do 
nosso trabalho e isto dá uma recompensa. (ACS 1)

O envolvimento de crianças e jovens era importan-
te para elas, pois acreditavam que eles compreendiam 
melhor a SF do que vários adultos, o que seria funda-
mental para o futuro do serviço.

Atividades educativas de promoção da saúde junto 
aos jovens e a grupos de pacientes cujo funcionamento 
dependia de atividades lúdicas para obtenção de recur-
sos materiais auxiliavam na criação de vínculo entre 
as ACS e os pacientes (e, portanto, com a unidade) e 
na efetividade de sua ação. “É assim que curamos uma 
pressão alta” explica a ACS durante a condução do bin-
go realizado na USF com grupo de idosos. 

Estratégias de enfrentamento das limitações da rede 
de serviços 

O engajamento das ACS não era suficiente para 
responder a todas necessidades em saúde da popula-
ção, que dependia não apenas das competências dos 
demais membros da equipe, mas também dos demais 
serviços e especialidades que compunham a rede de 
serviços de saúde.

Para contornar a fila de espera, exames de urgência 
eram encaminhados via Pronto Socorro. Conforme obser-
vado, alguns casos ainda continuavam com espera acima 
de 6 meses, o que gerava reclamações e insatisfação na 
população, que descarregavam suas queixas nas ACS: 

A pessoa volta como estava, fica desacreditada e 
vem reclamar com as ACS [...] O pior é que, da outra 
vez que encaminhamos, eles não vão mais, pois não 
acreditam que vai funcionar. (ACS 1)
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Como forma de regulação, as ACS e os demais mem-
bros da equipe, cientes que muitos usuários faltavam às 
consultas, afirmaram estar atentos para antecipar as pos-
síveis faltas de usuários para substituí-los por pacientes 
que aguardavam na fila de espera. Para superar a falta de 
resposta do SUS, a equipe alegava “inventar caminhos” 
e conseguir, parcialmente, o que precisava. 

Este caminho incluía, em 2004, triar os casos para 
médicos que elas conheciam e negociar vagas com ou-
tras unidades, dentre outras estratégias, a fim de tentar 
superar as dificuldades e obter suporte para as necessi-
dades da população.

Realidade e limites das visitas domiciliares (VD) 
como recurso para a ação 

As VD são o espaço principal para a construção das 
relações entre ACS e os usuários e o “meio” principal 
de que dispõem para participar na promoção e na pre-
servação do estado de saúde destes usuários.6 Do ponto 
de vista gerencial, são as “operações” valorizadas que 
contam como produção da unidade.

Como é de se esperar, as ACS encontravam grande 
variedade de situações que exigiam recursos e conheci-
mentos diversos e maior ou menor envolvimento como 
mostra a verbalização a seguir: 

Na nossa vida não tem rotina, hoje parecia visita sim-
ples, mas não foi. Não tem planejamento, é como se 
fosse caixa de surpresa. Às vezes vai levar alguma 
coisa (pedido de exame, aviso, data de consulta mar-
cada) e encontra coisa totalmente diferente, proble-
ma pelo caminho e o que ia fazer fica para outro dia. 
Já aconteceu de estar aqui (na Unidade) e ter que sair 
para ver emergência (pessoa passando mal, pressão 
elevada, intoxicação, acompanhar paciente ao PS 
porque a família não estava em casa), tem que ser na 
hora, não dá pra esperar. A responsabilidade é enor-
me, a gente não pensa, vai agindo, porque o nervoso 
fala mais alto. Às vezes também acontece de chama-
rem para ir à casa e não é nada daquilo. (ACS 2) 

Evidentemente, na fala da ACS acima, não “cabem” 
todos os elementos de variabilidade das situações en-
contradas. Nas observações realizadas, uma série de 
fatores e eventos conferiam maior complexidade às si-
tuações devido a: características das pessoas e de seu 
estado, dos familiares e de sua disponibilidade nos 
cuidados, da dimensão afetiva durante interação, da 
gravidade das doenças ou dos cuidados, do tempo para 
se dedicar durante a VD, da possibilidade de envolver 
outros profissionais e serviços nos cuidados necessá-
rios, dos problemas sociais de risco à saúde (violência, 
drogas, relações conjugais e familiares violentas), do 
tipo de ação (orientação, acompanhamento, entrega de 
receita médica ou agendamento de consulta ou material 

para cuidado, dentre outras), enfim, da possibilidade 
de resolver os problemas.

Uma seleção de situações, observadas a partir das 
interações entre ACS e usuários, pode ser encontrada 
no Quadro 3, ilustrando a variabilidade citada acima.

Pode-se notar a diversidade de ações que empreen-
diam: orientação, entrega de documentos e materiais, 
apoio nos encaminhamentos, prestação de solidarieda-
de e de conforto, solicitação de ajuda na alimentação, 
dentre outras. Precisavam valer-se de recursos, desde a 
família, os vizinhos e os outros profissionais; de saberes 
diversos, desde o saber viver determinadas leis, insti-
tuições, saúde e procedimentos.

A duração das VDs era extremamente variável, evi-
dentemente, dependendo dos casos, das pessoas envol-
vidas e do dia (no final do mês, precisavam “colher as-
sinaturas” com moradores para comprovação de visitas 
realizadas). Na visita, a Da. Z. ficou 62 minutos, na Da. 
P., apenas 5 minutos (Quadro 3).

As visitas, em alguns casos, eram resolutivas, como 
no caso do Sr. A., em que, devido à intervenção da ACS, 
adotou-se medicamento adequado e cuidados foram 
realizados pela Auxiliar de Enfermagem (que a ACS 
chamou). Em contrapartida, em boa parte das vezes, 
enfrentam situações em que pouco podem contribuir, 
como nos casos da Da. N., da Da. Z., do casal, da Da. H., 
da Da. M., do Sr. B., seja pelo tipo de problema de saú-
de, pela dificuldade em mobilizar outros profissionais e 
serviços da rede, seja pelo desamparo das pessoas – ido-
sos com doenças crônico-degenerativas, problemas fa-
miliares e falta de recursos materiais. O que fazer?

No caso da Da. H., a ACS afirmou:

Vou até onde eu posso [...] Não posso tomar uma ati-
tude pela família, e Da. H. não toma esta atitude por 
medo do filho [...] O que precisa ser feito eu sei [...] 
Contratar uma empregada remunerada, mas os filhos 
têm que chegar a uma conclusão sobre os cuidados 
[...], não consigo interferir na dinâmica da família. 
Toda a parte da saúde nós estamos fazendo, a con-
sulta, internação etc. 

No caso da Da. M., diante da dificuldade de interna-
ção no SUS, a ACS propõe-se a acompanhar a família até 
o hospital: “Vamos todos e fazemos um plantão até de 
madrugada [...] como já fizemos antes, lembra?” (ACS 4).

Os exemplos acima mostram que, ao entrar no espa-
ço privado das pessoas, as ACS tomam conhecimento 
não apenas da (dura) realidade das pessoas e de suas 
famílias, de suas dificuldades e possibilidades, mas, so-
bretudo, das suas próprias realidades, das suas dificul-
dades e possibilidades, da sua margem de ação. Além 
disso, diante do quadro de desamparo de certas pesso-
as, seu envolvimento e sua implicação afetiva poderiam 
se tornar fonte de seu próprio adoecimento.

6 Fundamental observar que certas famílias e pessoas não se interessavam pelo programa e, portanto, não queriam a presença das ACS em suas 
casas. O vínculo não pode ser imposto. 
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VD Objeto da VD Informações obtidas nas VDs Ações
Tempo 

usado na 
VD (min.)

1
Entrega de marcação de con-
sulta com ginecologista para 
Da. N.

Paciente sofria dor vaginal.
Teria de passar por especialista para 
agendar ultrassom necessário para 
seu diagnóstico. 

20

2
Acompanhar estado do paciente 
Sr. A. em pós-operatório (hérnia), 
após “intimação” do filho.

Boa aparência, necessitava de anti-
inflamatório, mas era alérgico.
Faltava suporte familiar.

Acalmou e orientou a família.
Chamou Auxiliar de Enfermagem, que 
indicou medicação adequada, mediu 
a pressão e fez curativo.

45

3
Acompanhar estado da Da. Z., 
idosa, hipertensa, que mora 
sozinha.

Problemas na moradia, que era 
precária.  A mudança dependia do 
filho. 
Não estava usando medicamentos 
por falta de dinheiro.
Lágrima da paciente durante VD.

Orientou sobre estatuto do idoso. 
Propôs-se a marcar encontro com o 
filho.

62

4
Visitar (rotina) casal de aposen-
tados.

Problema com filho drogado, que 
morava nas ruas.

Narrou experiência com o problema, 
confortando o casal. Indicou terapia 
de grupo para familiares.
Orientou sobre febre maculosa.

43

5
Acompanhar estado da Da. H.,  
idosa, diabética, hipertensa, que 
mora com um dos filhos.

Problemas familiares graves: filha, 
que dela cuidava, a mal tratava e 
usava drogas. Estava há 3 dias sem 
comer. Mencionou intenção de se 
matar. Tomava insulina.

Conversou longamente, procurando 
confortar paciente usando argumen-
tos religiosos.
Solicitou a vizinha a fornecer lanche.

62

6 Visitar (rotina) o Domicílio.
Conversou com a moradora sobre 
situação de saúde da família. Situa-
ção normal sem problemas graves. 

Conversou e animou a moradora:  
“Você está bem melhor agora, cortou 
o cabelo? Está mais animada”. Per-
guntou sobre medicação do marido. 
Orientou sobre o que fazer com a se-
borreia da filha. Convidou a moradora 
para participar do Bisqui na USF e do 
passeio na rua do Porto que estava 
sendo organizado pela equipe. 

18

7
Acompanhar estado da Da. M., 
idosa, hipertensa, cardiopata e 
com grave problema lombar.

Moradia razoável.
Necessitava de cirurgia e internação.

Dispôs-se a acompanhá-la ao hospital 
para tentar interná-la, pois não havia 
conseguido mobilizar o médico da 
UB.

50

8
Acompanhar estado do Sr. B., 
com suspeita de CA e entregar 
receita.

Paciente apresentava verruga com 
suspeita de câncer. Não se sentia 
bem. 
Havia sido solicitada consulta com 
especialista, não marcada até aquele 
momento.

Conversou sobre a lesão.
Comprometeu-se a pressionar até 
obter a consulta com especialista.

8

9
Entregar sonda urinária e 
orientar paciente, Da. P., para 
utilizá-la.

Paciente em cadeiras de rodas.
Informou paciente sobre procedi-
mentos para retirar sonda junto ao 
ambulatório de especialidades.

5

Quadro 3  Seleção de visitas domiciliares (VDs) realizadas pelas Agentes Comunitárias da Saúde (ACS)
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O controle da produção versus a produção de cuidados

Contraditoriamente, as ACS estavam sendo cobra-
das pela gestão municipal a assegurar não apenas 100% 
de cobertura das moradias, mas que cada visita domici-
liar fosse também comprovada por meio da assinatura 
dos moradores visitados.

Como consequência, observou-se que, nos dias próxi-
mos à “prestação de contas” – entrega do SIAB –, as ACS 
realizavam maior número de visitas domiciliares, em ge-
ral de curta duração, sendo que várias delas serviam ape-
nas para “colher” assinaturas das visitas já realizadas: 

No mês de setembro, três dias antes de entregar o ca-
dastro para consolidar, faltavam 60 assinaturas e dei 
sorte de encontrar todas em casa... (ACS 2)

Nesses períodos, as agentes confrontavam-se com 
situações constrangedoras, tendo de solicitar assinatu-
ras de pessoas contrárias ao programa:

Vai ter família que vai ficar constrangida porque, 
em todos esses anos, ainda não construí vínculo, 
elo. Tem uma moradora que não gosta de assinar. De 
primeiro não tinha obrigatoriedade, depois exigiram. 
Mês passado fui nela e pedi para assinar. Perguntou 
por que, se não usa o Posto (PSF) para nada. Expli-
quei a exigência, cadastro, assinatura para compro-
var. Daí ela assinou. Isso foi no mês retrasado. Mês 
passado, novamente, ela aceitou. Entendeu que era 
para meu bem e disse que não vai fazer nada para di-
ficultar minha vida. Também não é toda família que 
permite que faça visita dentro da casa. (ACS 2)

Por outro lado, como se observava, muitas casas se 
encontravam fechadas durante o dia, obrigando as ACS 
a ir até elas durante a noite ou nos finais de semana:

Agora temos que dar 100% de cobertura. Isto sig-
nifica que temos que achar o morador a qualquer 
hora. Não pode ficar uma casa sem receber visita e 
tem que ser com o morador. Tem gente que só fica 
em casa de domingo ou nem isso. Alguns chegam 
depois das 23h. (ACS 4)

As exigências da coordenação configuravam-se como 
forma de negação da realidade: de um lado, exigiam pro-
dução máxima das ACS (de VDs, cujo aporte direto à 
saúde da comunidade é discutível), desconsiderando-se 
as limitações da rede de serviços. De outro, ao invés de 
dar suporte às atividades das ACS para enfrentar os casos 
difíceis e buscar soluções ante as limitações do sistema, 
focavam-se na “produção” de números a serem apre-
sentados para as instâncias superiores de gestão. Nesta 
perspectiva, a VD era apenas um meio, como se fosse 
um “procedimento”, não espaço (lugar e tempo) singular, 
privilegiado, onde a construção de relações e de vínculo 
com os usuários estava permanentemente em jogo.

Recomendações

Foram propostas algumas medidas, visando a au-
mentar o poder de agir das ACS, que podem ser agru-
padas em duas categorias, segundo a viabilidade de sua 
implementação.

No primeiro grupo, onde se encontravam as medidas 
de implementação imediata, sugeriu-se:

• Repensar os atuais métodos de avaliação do tra-
balho das ACS, que atualmente só valorizam a 
quantidade de VDs, introduzindo, por exemplo, 
indicadores de saúde da população. Esta medida 
valorizaria os resultados alcançados pelo con-
junto da equipe e aumentaria a margem de ação 
dos ACS, deixando mais espaço para os agentes 
enfrentar em situações complexas que requerem, 
mais tempo e articulação intersetorial;

• Realizar campanha na mídia para difundir as pers-
pectivas da estratégia da saúde da família e a im-
portância das visitas domiciliares, de modo a valo-
rizar e facilitar o trabalho cotidiano dos agentes;

• Promover ações educativas, envolvendo todos os 
profissionais da equipe, simultaneamente, a fim 
de dotá-los de conhecimentos e habilidades re-
queridas e de articular a atuação coletiva, sobre-
tudo, nos cuidados de casos complexos; 

• Constituir grupo de suporte psicológico aos pro-
fissionais da equipe.

No segundo grupo, recomendou-se redesenhar os 
demais serviços da rede de saúde, ampliando sua ca-
pacidade de atendimento, diversificando a oferta de 
serviços e especialidades, a fim de atender a demanda
da população e aproximar estes serviços às USFs. De 
forma análoga, medidas visando promover ações inter-
-setoriais e interinstitucionais envolvendo saúde, edu-
cação, assistência social, habitação, cultura e lazer, den-
tre outros setores da ação do Estado, foram sugeridas a 
fim de diminuir o isolamento das equipes de saúde da 
família no campo.

Discussão 

O estudo conduzido pelo Cerest de Piracicaba pos-
sibilitou identificar a presença de fatores de risco para 
o sofrimento das ACS associados ao seu agir, sem se 
pretender produzir relação de causa e efeito entre o 
adoecer e sua situação de trabalho.

A análise do trabalho das ACS mostra que estas es-
tavam engajadas na promoção da saúde das famílias sob 
suas responsabilidades. O que explica este engajamento? 
A análise dos resultados aponta para duas direções.

De um lado, o engajamento é semelhante ao que se
observa na atividade de outros trabalhadores da saúde, 
cujo traço característico é a compaixão (MOLINIER, 
2008). O trabalhar na saúde é voltado para o outro; as-
sistir e cuidar visam a diminuir o sofrimento do outro. 
Segundo Fortuna (2003), “quem cuida quer ver a vida 
rebrotar” (p. 107). Este é o sentido, a essência do tra-
balho para o trabalhador em saúde, uma busca legí-
tima pelo reconhecimento de que o outro se sinta cui-
dado e preferencialmente que se restabeleça, o que ex-
plica porque os trabalhadores tendem a cuidar primeiro 
do outro do que de si próprios (TEIGER; CLOUTIER; 
DAVID, 2005).



Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 289-302, 2010300

De outro, o engajamento está associado ao próprio 
papel dos ACS de criação de vínculo com a comunidade, 
de estabelecer relação de confiança com as famílias que 
permitem o acesso ao seu mundo privado, a suas casas e 
que se justifica pelo “compromisso de promoção à saú-
de”. Este engajamento e sua implicação pessoal podem 
ser entendidos como a única saída possível quando o 
compromisso estabelecido entre as agentes e as famílias 
está em risco. Por exemplo, quando a continuidade da 
assistência não é possível, não é suficiente ou não atende 
às necessidades da família. Diante das limitações e dos 
impedimentos da rede de serviços e de demais serviços 
do Estado, a resposta das ACS, nessas situações, é seu 
engajamento pessoal (como no caso da ACS que se ofere-
ce para “fazer plantão” para tentar internar Da. M.), que 
não necessariamente resolverá o problema em tela e que 
pode levá-las ao adoecimento e ao sofrimento.

Jardim e Lancman (2009) constataram situação se-
melhante em seu estudo de Psicodinâmica do Traba-
lho (PDT) em agentes da sub-região de Pirituba, muni-
cípio de São Paulo, o que as levou a afirmar: 

A falta de cadência entre a demanda da população
e a disponibilidade dos serviços, ou seja, o insufi-
ciente suporte do sistema de saúde e a impossibi-
lidade de que o usuário tenha acesso a outros
níveis de atenção dificultam as relações de con-
fiança, ocasionando: conflitos pessoais, instabilidade
nas relações de trabalho, prejuízos à produção, à qua-
lidade do trabalho e ao atendimento prestado. (p. 131) 

Assim, para essas autoras: o sofrimento decorre [...] da 
constatação da impossibilidade de solucionar as ques-
tões apresentadas e do contato constante e prolongado 
com essa população. Reflete a frustração vivenciada 
pelo agente devido: à dedicação que dispensa ao tra-
balho, à disponibilização do tempo, da energia física e 
psíquica, e à impossibilidade de resolução de proble-
mas. (p. 131-132)

A missão idealizada pelo Ministério da Saúde, di-
fundida como uma saída aos problemas da população, 
ao deixar de considerar os obstáculos, as dificuldades 
e os impedimentos que se interpõem a essa missão, 
coloca as ACS diante de uma encruzilhada: apesar de 
internalizarem o discurso idealizado, sentem na prática 
que boa parte de suas mensagens podem cair no vazio, 
o que pode gerar impotência, frustrações e sofrimento. 

A inconsistência entre o que têm de fazer e o que foi 
possível realizar, fruto de seu engajamento, pode con-
duzir à perda de sentido do seu trabalhar, ou seja: 

Um tipo de desligamento, que acontece na atividade, 
entre as preocupações reais dos trabalhadores – uma 
certa idéia do trabalho e deles mesmos, por exemplo 
– e as ocupações imediatas que caem em suas costas. 
O sentido mesmo da atividade realizada, da ação em 
curso, se perde mais freqüentemente quando desapa-
rece no trabalho do sujeito ou dos sujeitos a relação 
entre objetivos aos quais se deve obedecer, os resul-
tados que é preciso atingir e o que conta realmente 
para eles. O sentido da atividade realizada é a rela-
ção de valor que o sujeito instaura entre essa ação e 
as outras ações possíveis. (CLOT, 2008, p. 9) 

Nesse sentido, o estudo mostrou também o aporte 
das instâncias de gestão para ampliar a perda do sentido
do trabalhar dos agentes e para o agravamento dos 
conflitos ao fixar a meta de 100% dos domicílios como 
exigência para as VDs. Valorizou-se um “meio” e não 
os efeitos da contribuição do trabalho junto à comuni-
dade, que poderiam ser avaliados pelos indicadores de 
saúde daquela população, o que demonstrava o des-
conhecimento dos gestores a respeito da realidade do 
trabalho das agentes.

Este estudo adotou perspectiva metodológica dife-
rente da usada por Jardim e Lancman (2009), que se 
fundou na Psicodinâmica do Trabalho. Baseada na Er-
gonomia da Atividade e nos aportes recentes da Clínica 
do Trabalho (CLOT, 2006), a originalidade deste estudo 
encontra-se em se servir do potencial transformador da 
noção de “poder de agir”.

A descrição dos fatores que determinam e influen-
ciam em situação, para mais ou para menos, a capacidade
de agir abre perspectivas concretas para a melhoria do 
trabalhar e para enfrentar os fatores determinantes do 
adoecimento. O que está em jogo, segundo Clot (2006), 
é “o desenvolvimento do poder de agir dos sujeitos em 
situação” (p.12), pois “quando a atividade individu-
al e coletiva desenvolve seus objetivos, seus meios e 
seus móbiles, quando o raio de ação dos sujeitos pode 
aumentar, as emoções e cognições tornam-se então re-
cursos do desenvolvimento” (p. 8) e, portanto, para a 
construção da sua saúde.

Nessa perspectiva, é fundamental ressaltar que exis-
tem serviços da ESF, como o que foi analisado por Silva e 
Athayde (2008, p. 33), cuja ação da coordenação em nível 
local ajuda a estabelecer uma “zona de desenvolvimento 
potencial” e uma nova dinâmica de trabalho, “potenciali-
zando o trabalho como operador de saúde”.

Conclusão

Ao estudar o cotidiano do trabalho dos ACS, de-
parou-se com a existência de conflitos e dificuldades 
enfrentadas pelas agentes para viabilizar a proposta 
da Saúde da Família no atual contexto do SUS. Pos-
suidores de um forte vínculo com as famílias de sua 
microárea de abrangência, com dificuldade para colo-
car em prática estratégias para não somente aumentar 
seu poder  de agir, mas também para se desligar dos 
problemas e minimizar os efeitos da carga de trabalho, 
as ACS tinham comportamento de doação absoluta no 
cuidado de um grande contingente de pessoas numa 
jornada que não acaba nunca. 

Aliás, como mostram Jardim e Lancman (2009), o 
morar e o trabalhar na mesma comunidade determinam 
fundamentalmente o sofrimento dos trabalhadores de-
vido ao “contato intenso e prolongado” que leva a “con-
taminação do tempo do não trabalho” (p. 133). 
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O desenho do trabalho concebido pelos níveis centrais 
do programa empurra com “mão invisível” (VICENTE,
2005) os trabalhadores a buscar heroicamente uma res-
posta humanista e solidária às carências crônicas de cui-
dados de saúde da população. 

Contudo, o Programa – a despeito de sua efetividade 
e papel na consolidação do SUS – não leva em conta o 
isolamento das unidades de saúde da família, os obstá-
culos pelo caminho e a falta de respostas a que ficam 
expostos os trabalhadores diante das carências da popu-
lação e das dificuldades do próprio sistema de saúde.

A superação dos conflitos e das angústias da ESF 
passa pela implantação de medidas que possibilitem a 
estruturação descentralizada de uma rede de suporte 

intersetorial que envolva as áreas de saúde, desenvol-
vimento social, moradia, educação, trabalho e renda, 
cultura e lazer, dentre outras. Nesta direção, torna-se 
necessário, também, implantar e fortalecer os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família – NASF (BRASIL, 2008), 
de modo a agilizar e melhorar as ações de promoção de 
saúde e prevenção de doenças. 

Só assim será possível vislumbrar a saúde, de fato, 
como direito de todos, ao proteger a saúde de quem cui-
da, pois a prevalência de agravos relacionados ao tra-
balho em servidores da saúde é o grande paradoxo que 
precisa ser enfrentado pelo SUS. Não parece ser aceitá-
vel que, para promover a saúde da população, a saúde 
dos trabalhadores da saúde esteja em risco (JACKSON; 
BARCELOS, 1999). 
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Resenha

Saúde mental no trabalho: da teoria à prática 

GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther. (Org.). São Paulo: Roca, 2010. 444p. ISBN: 978-85-7241-862-1

Glina e Rocha, que já haviam organizado livro 
(GLINA; ROCHA, 2000) sobre o tema em 2000, pre-
senteiam-nos com a chegada ao público da obra Saúde 
Mental no trabalho: da teoria à prática.

Trata-se de publicação essencial, que visa a instru-
mentalizar os profissionais da Saúde do Trabalhador 
para o enfrentamento dos problemas de saúde mental 
associados ao trabalho, problemática que tem ganhado 
proporções alarmantes no Brasil e no exterior.

Reúne textos de gêneros diversos, alguns mais cien-
tíficos, outros mais técnicos, de maneira explícita, con-
forme explicam as organizadoras:

A proposta do livro é percorrer um caminho que 
vai da teoria à prática em saúde mental no traba-
lho, tendo como objetivos: apresentar conceitos 
básicos e metodologias que permitam compreender 
as dinâmicas de trabalho debilitantes, as vivências 
subjetivas e os mecanismos de enfrentamento e 
defesa adotados individual e coletivamente pelos 
trabalhadores. E mais, apresentar formas de reco-
nhecer os agravos à saúde mental possivelmente 
relacionados à situação de trabalho; destacar téc-
nicas que auxiliem no estabelecimento do nexo 
causal com o trabalho e avaliação de incapacida-
de, bem como na elaboração de laudos e relatórios; 
discutir casos reais ilustrativos das diversas abor-
dagens; e analisar diferentes níveis de prevenção 
em saúde mental no trabalho. (p. VII)

A leitura dos diversos capítulos confirma a inten-
ção das organizadoras: o livro explora a diversidade 
de abordagens, de objetos, de questões, sem ter como 
preocupação central a discussão das possíveis diferen-
ças disciplinares, mas privilegiando a oferta de ampla 
gama de opções – uma caixa de ferramentas – deixada 
para os leitores, profissionais que podem escolher as 
mais adequadas às situações da prática.

Trata-se, portanto, de textos, em sua maioria, volta-
dos à prática profissional e a algumas de suas vertentes: 
diagnóstico e nexo com trabalho (JARDIM; RAMOS; 
GLINA, cap. 3), aspectos periciais e avaliação da capa-
cidade (CAMARGO, cap. 4), reabilitação profissional 
(LANCMAN; TOLDRÁ; SANTOS, cap.5), prevenção do 
estresse no trabalho (GLINA; ROCHA, cap. 6), discussão 
de casos clínicos, tais como transtorno pós-traumático 
(SELIGMANN-SILVA, cap. 18), depressão (BORGES, 
cap. 19), intoxicação por produtos químicos (GLINA; 
CAMARGO, cap. 21).

Dois objetos da prática têm maior destaque: A ques-
tão do “assédio moral”, problemática das mais atuais no 
campo da Saúde do Trabalhador, é contemplada em três 
capítulos (HELOANI; BARRETO, cap. 2; SOBOLL, cap. 
17; GLINA, cap. 22). No que nos concerne, a concepção 
proposta por Sobol merece ser sublinhada, pois conside-
ra o fenômeno sob o prisma da organização, o que abre 
perspectivas mais concretas à prevenção. 

O binômio estresse/síndrome de burnout, por sua vez, é
tratado em quatro capítulos (GLINA, cap. 1; GLINA; 
ROCHA, cap. 6; TRIGO, cap. 8; JARDIM; VIEIRA, cap. 20).

Não obstante, a contribuição da pesquisa também 
ocupa espaço de duas maneiras principais. De um 
lado, diversos estudos ilustrando diferentes métodos, 
situações de trabalho e categorias de trabalhadores são 
apresentados: um estudo qualitativo em trabalhadores 
de indústria de lâmpadas (GLINA, cap. 9), um estudo 
do trabalho de professores da Paraíba e do Rio de Ja-
neiro (NEVES; BRITO; ATHAYDE, cap. 13), o estudo 
da saúde de analistas de sistemas (ROCHA; FERREIRA 
JUNIOR, cap. 16), uma análise comparativa da trajetó-
ria de distúrbios osteomusculares no Brasil e na Ale-
manha (ELKELES; SELIGMANN-SILVA, cap. 15), dois 
estudos sobre a saúde e o trabalho bancário – o primeiro 
(BORGES, cap. 14) combinando métodos quantitativos 
e qualitativos e o segundo (SOBOLL, cap. 17), de natu-
reza qualitativa sobre o impacto do assédio moral.

Por outro lado, a contribuição das principais dis-
ciplinas e abordagens metodológicas no estudo da re-
lação entre trabalho e saúde mental [com exceção da 
“Clínica da Atividade” de Yves Clot (2006)] tem papel 
de destaque na obra: fatores psicossociais e o modelo 
demanda-controle (ARAÚJO, cap. 7), Psicodinâmi-
ca do Trabalho (UCHIDA; LANCMAN; SZNELWAR, 
cap. 10), Ergologia (ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; 
FIGUEIREDO, cap. 12) e a Ergonomia da Atividade 
(ASSUNÇÃO; LIMA, cap. 11). Os capítulos referentes 
aos três primeiros têm o mérito de fazer a síntese da 
evolução conceitual, metodológica de cada abordagem 
ou disciplina. No caso do capítulo sobre Ergonomia, 
evoca-se não apenas o efeito provocado pelo aumento 
das exigências afetivas ou pela presença da emoção 
na realização da atividade dos trabalhadores, mas 
também à própria metodologia da Análise Ergonô-
mica do Trabalho. 
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Nestes textos, a confrontação dos referenciais con-
ceituais com análises de casos sobre a relação entre 
trabalho e saúde no setor de serviços públicos, que 
se constitui também em problemática bastante atual, 
favorece sua compreensão ao mostrar a relação entre 
“poder de agir em situação” (CLOT, 2010) e o sofri-
mento dos trabalhadores. 

A análise dos trabalhadores de um Centro de Aten-
ção Psicossocial mostra a situação paradoxal em que se 
encontram: como cuidar de pacientes que sofrem, sem 
sofrer e sem possuir recursos para fazê-lo? Assim, se-
gundo Uchida, Lancman e Sznelwar (cap. 10):

Trabalhar no CAPS é viver uma situação em que não 
há enquadramento protetor e as fronteiras entre a 
vida profissional e pessoal são constantemente inva-
didas. Lá se busca construir ações em situações de 
grande penúria, em que é necessário recriar constan-
temente as práticas de saúde. O CAPS se constitui, 
sobretudo, em um local de cuidados que busca au-
xiliar os sujeitos a reconstruir a vida. O CAPS é um 
lugar de vida, um lugar onde as pessoas continuam 
a trabalhar, apesar de todo o sofrimento engendrado 
pelos limites à falta de estrutura. O CAPS faz sentido 
porque os trabalhadores se importam. (p. 206, em itá-
lico pelos autores)

Do mesmo modo, o trabalho em serviço de urgências 
hospitalar público engendra sofrimento nos trabalhado-
res ao não lhes assegurar condições para cuidar dos pa-
cientes, conforme afirmam Assunção e Lima (cap. 11):

Ao contrário do senso comum, os motivos de mal-
estar na equipe de pronto atendimento não são os 
pacientes em situações críticas, às vezes à beira da 

morte, mas as condições materiais e administrativas 
do entorno que não permitem o máximo de envolvi-
mento possível e necessário para salvar uma vida. 
Evidentemente, lidar com a morte todo o dia é um 
trabalho que desperta os sentimentos mais intensos, 
sobretudo quando se perde um paciente, mas nada 
se comparar à frustração de, por limitações externas, 
não poder fazer o possível em cada caso. (p. 225)

É inegável, portanto, o fato de que a obra oferece 
tanto conhecimentos e técnicas solidificadas para apli-
cação prática, quanto referenciais conceituais e meto-
dológicos para entender os problemas de saúde men-
tal no trabalho. Além disto, perspectivas interessantes 
para a transformação do trabalho e para a construção da 
prevenção, focadas na ação sobre os fatores organiza-
cionais que estão na origem dos agravos, são abertas. 

Glina e Rocha nos levam, portanto, a explorar os 
caminhos tortuosos da saúde mental no trabalho e 
nos oferecem pistas para construirmos coletivamen-
te mecanismos de prevenção, ou seja, sua obra é um 
convite para a ação!
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Resumo

A pesquisa, realizada em 2009, foi de natureza descritiva e de análise quantita-
tiva de dados sobre a aplicabilidade da Norma Regulamentadora 32 (NR-32), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para responder à questão: Qual a rela-
ção entre o programa de Educação Continuada e o processo de implantação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores referentes à NR-32 
em um hospital público do Rio de Janeiro? Os objetivos foram: descrever o trei-
namento oferecido pelo Programa de Educação Continuada na instituição, se-
gundo os trabalhadores de enfermagem, e analisar como este treinamento pode 
influenciar na implantação da NR-32 no hospital. Os resultados mostraram que: 
61% não receberam treinamento antes de iniciar suas atividades; 39,6% decla-
ram não haver treinamento de forma contínua na instituição; 32% não foram 
treinados durante o trabalho, e 46,3% não receberam ou desconheciam infor-
mações, por escrito, sobre riscos biológicos. Os dados indicaram a necessidade 
de treinamento e formação específica na NR-32 como importantes estratégias de 
implantação das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores.

Palavras-chave: legislação em saúde; educação continuada/permanente; 
enfermagem.

Abstract

This is a research conducted in 2009 with descriptive and quantitative analyses 
of data on the applicability of the Regulatory Standard-32 (NR-32) from the 
Ministry of Labor and Employment (MTE). We investigated the relationship 
between the Continuing Education Program and the implementation of health 
and safety measures for workers, referred in NR-32 in a public hospital in Rio 
de Janeiro. This article presents the Continuing Education Program offered in 
this institution from the point of view of the nursing staff, and analyzes how this 
training affects the implementation of the NR-32 in the hospital. Results showed 
that 61% received no training before their start there; 39.6% reported there was 
no continuing training in the hospital; 32% that they were not trained during 
working hours, and 46.3% that they had not received any written information 
about biological hazards. Data indicated that a specific training on the NR-
-32 is necessary, as an important strategy for implementation of workers safety 
measures.

Keywords: health legislation; continuing education; nursing.
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Introdução

A presente pesquisa é sobre a aplicabilidade da Nor-
ma Regulamentadora 32 (NR-32), do Ministério do Tra-
balho e Emprego. Esta Norma emergiu pela solicitação 
de entidades representativas das diversas categorias de 
profissionais da saúde, através de vários movimentos, 
como o Projeto Semente da Saúde – NR-32, da Federa-
ção dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Pau-
lo, que sentiram a necessidade de uma legislação espe-
cífica sobre a exposição ocupacional neste serviço, que 
antes era fragmentada nas mais diversas legislações do 
país e não específica para a saúde (FEDERAÇÃO DOS 
TRABALHADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
2003; ROBAZZI; MARZIALE, 2004; BRASIL, 2005).

Entre os trabalhadores da área da saúde, há os de 
enfermagem, que se constituem na maior força de tra-
balho nos ambientes hospitalares, onde as situações de 
risco são comuns (SOUZA; VIANNA, 1993; ROBAZZI; 
MARZIALE, 2004) e os riscos variados, tais como físi-
cos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes 
(MAURO et al., 2004). 

Preocupado com esta situação, o Ministério do Tra-
balho e Emprego constituiu um grupo técnico para ela-
borar uma normatização que favorecesse os trabalha-
dores da área da saúde, o que se concretizou no texto 
original da NR-32 (ROBAZZI; BARROS JUNIOR, 2005; 
ROBAZZI; MARZIALE, 2004). Após ser encaminhada 
à Consulta Pública e com todas as sugestões recebidas, 
o mesmo Ministério constituiu a Comissão Tripartite 
Paritária Permanente (CTPP), que discutiu e aprovou o 
texto final da NR assinada pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego (ROBAZZI; BARROS JÚNIOR, 2005).

Em novembro de 2005, o Ministério do Trabalho e 
Emprego, através da Portaria nº 485, aprovou esta nova 
Norma Regulamentadora, que recebeu o nº 32, a qual 
trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de 
saúde. A partir desta publicação, os serviços de saúde 
tiveram um prazo máximo de 17 meses para o cumpri-
mento de todos os itens presentes na Norma. Este prazo 
foi expirado em abril de 2007 (BRASIL, 2005). Contudo, 
estudos recentes apontam que nem todos os serviços de 
saúde atenderam suficientemente a NR-32, pois ainda 
encontramos dados que evidenciam o despreparo dos 
profissionais e a ocorrência de acidentes de trabalho 
(RIBEIRO et al., 2009; SIMÃO et al., 2010). 

A CTPP também foi criada através da Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego nº 485, item 32.11.3, 
da NR-32, e tem por objetivo acompanhar a implemen-
tação da Norma e propor adequações necessárias ao 
aperfeiçoamento da mesma (BRASIL, 2005).

Desde a Primeira Reunião Ordinária da Comissão, 
que aconteceu nos dias 15 e 16 de março de 2007, fi-
cou evidente a preocupação de todos os representantes 
sobre a aplicabilidade desta Norma no setor público, 
fato este registrado na Ata de Reunião (COMISSÃO 
TRIPARTITE PERMANENTE NACIONAL DA NR-32, 

2007). Esta preocupação já era uma constante desde os 
encontros do GTT-NR-32, que construiu e aprovou o 
texto inicial da NR-32 (BRASIL, 2004). 

Esta norma apresenta grande relação com a edu-
cação continuada e a capacitação dos profissionais da 
área de saúde. O seu item 32.2.4.9 e subitens 32.2.4.9.1 
e 32.2.4.9.2 se referem às medidas de proteção, onde há 
referências sobre a capacitação relacionada aos riscos 
biológicos que deve acontecer antes do início das ati-
vidades e de forma continuada. A capacitação deve ser 
ministrada durante a jornada de trabalho por profissio-
nais de saúde familiarizados com os riscos inerentes a 
agentes biológicos e sempre que ocorrer uma mudança 
das condições de exposição dos trabalhadores a esses 
agentes. O item 32.2.4.17, por sua vez, está relacionado 
à vacinação  (BRASIL, 2005).  

Nos demais itens, a capacitação profissional tam-
bém é mencionada de forma sistematizada no decorrer 
do texto, como nos itens 32.3.6 e 32.3.10, que se refe-
rem à capacitação relacionada aos riscos químicos; no 
item 32.4.6, que fala sobre as radiações ionizantes; no 
item 32.4.14.2.4, sobre braquiterapia; no 32.8.1 e no 
32.8.1.1, sobre limpeza e conservação; e por último no 
item 32.9.1, que trata da manutenção de máquinas e 
equipamentos. Neste artigo trataremos da capacitação 
dos profissionais de enfermagem relacionada ao traba-
lho realizado dentro do ambiente hospitalar, especifi-
camente a exposição ocupacional aos riscos biológicos 
(BRASIL, 2005).

No ano de 2008 foi publicado o primeiro manual 
da NR-32 que trata dos riscos biológicos. Esse guia téc-
nico tem por objetivo trazer subsídios a empregadores, 
trabalhadores e técnicos da área de saúde para uma me-
lhor compreensão e aproveitamento da NR-32, publi-
cada em 2005. Esse material foi produzido por meio de 
discussões e consensos do grupo tripartite da Comissão 
Nacional Permanente da NR-32 (BRASIL, 2005, 2008).

Portanto, a exposição ocupacional constante e a 
dificuldade de implantação dessa norma, principal-
mente nos hospitais públicos, justificaram a realiza-
ção deste estudo. 

Sabe-se que a prática e o conhecimento atualizado 
são os fatores mais influentes na aprendizagem e nas 
mudanças educacionais, que podem ser reforçados pela 
especialização clínica, criando no funcionário as neces-
sidades de adaptação e reorientação em suas atividades 
(DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999). Isto remete à edu-
cação continuada como uma importante estratégia na 
implantação da NR-32 dentro dos hospitais.

A educação continuada é um:

[...] conjunto de práticas educacionais que visam 
melhorar e atualizar a capacidade do indivíduo, 
oportunizando o desenvolvimento do funcionário e 
sua participação eficaz na vida institucional. (DILLY; 
JESUS, 1995, p. 92)
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Ao mesmo tempo em que ocorre uma atualização 
cotidiana das práticas em saúde, segundo os mais re-
centes aportes teóricos, metodológicos, científicos e 
tecnológicos disponíveis, insere-se uma necessária 
construção de relações e processos que passam pelo 
interior das equipes em atuação conjunta, consideran-
do os agentes, as práticas organizacionais, a instituição 
e/ou o setor da saúde e as práticas interinstitucionias 
e/ou intersetoriais, as quais implicam em políticas que 
se inscrevem nos atos de saúde (CECCIM, 2005).

Neste sentido, questiona-se:

- Qual a relação entre o programa de Educação Con-
tinuada e o processo de implantação da Norma 
Regulamentadora-32, em um hospital público do 
Rio de Janeiro?

Para atender esta questão de pesquisa, foram elabo-
rados os seguintes objetivos:

1- Descrever o treinamento oferecido pela Educação 
Continuada, nesta instituição, segundo os traba-
lhadores de enfermagem;

2- Analisar como este treinamento pode influenciar 
na implantação da Norma Regulamentadora 32 
na instituição.

Metodologia

Estudo de natureza descritiva, com análise quanti-
tativa dos dados, desenvolvido em um hospital público 
estadual do Rio de Janeiro.

A coleta foi realizada nos blocos clínico e cirúrgico 
que são divididos em enfermarias de clínica médica, 
cirúrgica e ortopédica, com 59 leitos.

A população foi composta por 138 trabalhadores 
de enfermagem, entre auxiliares de enfermagem, téc-
nicos de enfermagem e enfermeiros com diferentes 
vínculos empregatícios, pois nesta instituição existem 
estatutários contratados pela FESP-RJ (Fundação Esco-
la de Serviço Público) e funcionários cooperativados. 
Num total de 204 trabalhadores, 13 sujeitos estavam 
de férias, 13 de licença-médica, 3 de licença especial e 
37 não concordaram em participar do estudo durante 
o período de coleta de dados. 

Os critérios de inclusão adotados foram profissio-
nais lotados nas enfermarias de clínica médica, clínica 
cirúrgica e ortopédica, que aceitaram participar da pes-
quisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, fornecido juntamente com o questionário.

Portanto, foram excluídos do estudo os profissio-
nais que não se enquadraram nos critérios de inclu-
são, ou seja, que se recusaram a participar do estudo 
ou estavam de licença, de férias ou foram remaneja-
dos para outros setores diferentes dos previstos como 
local de estudo. 

Com relação ao cargo exercido dentro da instituição,
a população foi de 33 participantes enfermeiros, 47 técni-
cos de enfermagem, 91 auxiliares de enfermagem. Destes 
171 profissionais que estavam de serviço, 138 responde-
ram o instrumento. Quando questionados sobre a forma-
ção profissional, 21% possuíam nível superior, 38% for-
mação técnica e 41% eram auxiliares de enfermagem, evi-
denciando que muitos dos participantes possuíam cargo 
na instituição diferente ao da sua formação profissional.

Pôde-se perceber que alguns técnicos de enferma-
gem exerciam, neste hospital, a função de auxiliar de 
enfermagem, assim como alguns enfermeiros exerciam 
a função de técnicos de enfermagem. Este fato é possí-
vel de acontecer na enfermagem por ser uma profissão 
com várias categorias, sendo comum o profissional ini-
ciar a carreia como auxiliar e depois se aperfeiçoar na 
profissão com o curso técnico e o superior.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto, com número de protocolo 2260/2008, e a cole-
ta de dados autorizada pela Secretaria Estadual de Saú-
de do Rio de Janeiro. Todos os participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Utilizou-se um questionário estruturado com 90 
perguntas fechadas, no período de 28 de janeiro a 14 
de fevereiro de 2009, elaborado a partir de um estudo 
aprofundado da NR-32 (BRASIL, 2005), em coerên-
cia com a prática de enfermagem nas enfermarias. 
Este foi composto pelos seguintes itens: Perfil dos 
Profissionais (7 questões); Programa de Saúde Ocu-
pacional (4 questões); Espaço Físico e Equipamentos 
(13 questões); Vestimenta e Capacitação Profissional 
(11 questões); Riscos Biológicos (18 questões); Vaci-
nação (7 questões); Riscos Químicos (10 questões); 
Radiações Ionizantes (3 questões); Resíduos de Saú-
de (9 questões); e Posto de Trabalho e Condições de 
Conforto (8 questões). 

O instrumento foi avaliado por professores peritos 
em saúde do trabalhador e com vivência hospitalar. O 
pré-teste foi realizado com 4 auxiliares de enfermagem, 
4 técnicos de enfermagem e 10 enfermeiros de outras 
instituições.

Este artigo refere-se aos resultados e às análises de 4 
questões relacionadas à formação profissional, à capa-
citação profissional e ao treinamento e 3 referentes aos 
riscos biológicos.

Um segundo questionário com 8 perguntas fecha-
das relacionadas ao treinamento foi respondido pelo 
profissional responsável pelo Programa de Educação 
Continuada a fim de gerar subsídios para a adequada 
discussão dos resultados da pesquisa.

Os resultados foram organizados e analisados a 
fim de atender aos objetivos deste estudo com o au-
xílio dos programas estatísticos: Statical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 13 for Windows e 
Microsoft Office Excel 2003.
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Resultados e discussão

Atuação da Educação Continuada segundo os profis-
sionais de enfermagem

A enfermagem é uma profissão que requer constan-
te atualização devido à evolução tecnológica e cientí-
fica. Nesse sentido, utiliza, muitas vezes, o serviço de 
Educação Continuada para oferecer aos seus funcioná-
rios conhecimentos para uma atuação eficaz (SOUZA; 
CERIBELLI, 2004).

Nesta instituição, apenas um profissional do Progra-
ma de Educação Continuada é responsável pelo treina-
mento dos trabalhadores de enfermagem e não há uma 
integração com a Comissão de Controle de Infecções 
Hospitalares e o Serviço de Saúde Ocupacional para trei-
namento de pessoal, como é preconizado pela NR-32.

O Programa de Educação Continuada oferece trei-
namento continuado e sistemático com registro de 
presença dos participantes. Porém, não é abrangente 
a todos os plantões.

O Serviço de Saúde Ocupacional é inexistente na uni-
dade, sendo apenas oferecidos serviços médicos ambula-
toriais por especialidades médicas que caracterizam o Nú-
cleo de Atenção e Promoção à Saúde do Servidor (Nuaps).

As atividades relacionadas à saúde do trabalhador, 
em algumas unidades de saúde do Estado, ficam con-
centradas e são oferecidas num serviço centralizado.

Variáveis
Auxiliar

n (%)
Técnico

n (%)
Enfermeiro

n (%)
Total 
n (%)

Há treinamento de funcionários antes do 
início das atividades

Sempre 2 (3,6) 2 (3,8) 0 (0,0) 4 (2,9)
Às vezes 3 (5,5) 4 (7,7) 6 (20,7) 13 (9,6)
Nunca 30 (54,5) 36 (69,2) 17 (58,6) 83 (61,0)
Desconhece 20 (36,4) 10 (19,2) 6 (20,7) 36 (26,5)
Total 55 (100,0) 52 (100,0) 29 (100,0) 136 (100,0)*

O treinamento ocorre:
a) De forma continuada

Sempre 1 (1,9) 2 (3,8) 0 (0,0) 3 (2,2)
Às vezes 15 (28,3) 13 (25,0) 15 (51,7) 43 (32,1)
Nunca 17 (32,1) 25 (48,1) 11 (37,9) 53 (39,6)
Desconhece 20 (37,7) 12 (23,1) 3 (10,3) 35 (26,1)
Total 53 (100,0) 52 (100,0) 29 (100,0) 133 (100,0)*

b) Durante a jornada de trabalho
Sempre 6 (11,8) 6 (13,0) 2 (7,1) 14 (11,2)
Às vezes 14 (27,5) 11 (23,9) 11 (39,3) 36 (28,8)
Nunca 14 (27,5) 17 (37,0) 9 (32,1) 40 (32,0)
Desconhece 17 (33,3) 12 (26,1) 6 (21,4) 35 (28,0)
Total 51 (100,0) 46 (100,0) 28 (100,0) 125 (100,0)*

*As diferenças nos valores absolutos das frequências correspondem a perdas.

A Tabela 1 mostra os dados relativos à disponibili-
dade e ao funcionamento dos programas de treinamen-
to oferecidos pela Educação Continuada, na instituição 
pesquisada, de acordo com a categoria profissional.

Os resultados apontaram que 61% dos participantes 
mencionaram não ter tido qualquer tipo de treinamento 
antes do início de suas atividades e, caso existisse um pro-
grama de treinamento de Educação Continuada (EC) den-
tro do hospital, 26,5% dos profissionais desconheciam.

Sabe-se que os problemas existentes na formação e 
no exercício dos profissionais na área da saúde devem 
ser situados no contexto político-econômico e social, 
exigindo mudanças curriculares, organizacionais, rees-
truturações das práticas, bem como o engajamento nas 
lutas por condições mais favoráveis de trabalho (SORDI; 
BAGNATO, 1998).

De acordo com a NR-32, a capacitação dos profis-
sionais de saúde deve ocorrer sempre antes do início 
das atividades e de forma continuada, ministrada por 
profissionais capacitados e familiarizados com os ris-
cos inerentes a cada local de trabalho e com a condição 
de exposição ocupacional. Incluem-se nesta análise:  
riscos potenciais para a saúde, medidas de controle, 
normas e procedimentos de higiene, equipamentos de 
proteção individual e coletiva, vestimentas adequadas 
ao trabalho, medidas de prevenção de acidentes e inci-
dentes e medidas a serem adotadas na ocorrência dos 
mesmos (BRASIL, 2005).

Tabela 1  Distribuição das variáveis relacionadas ao treinamento entre as categorias profissionais, Rio de 
Janeiro/RJ, 2009
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O treinamento inicial na admissão do profissional, 
se implantado em todos os serviços de saúde, poderia 
reduzir consideravelmente os acidentes relacionados 
aos materiais biológicos que prevalecem no ambiente 
hospitalar (SARQUIS; FELLI, 2000; JORGE et al., 2000; 
NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004). Este treina-
mento pode ser composto de revisões técnicas, admi-
nistrativas e de acompanhamento por supervisão direta 
(KOIZUMI et al., 1998; SIQUEIRA; KURCGANT, 2005).

Estudo transversal sobre acidentes de trabalho envol-
vendo exposição a material biológico, ocorridos em hos-
pital de Brasília, apontaram que as estratégias preven-
tivas utilizadas, como treinamento, visitas de inspeção 
aos locais de trabalho e orientações individuais, devem 
ser reformuladas e embasadas em métodos educativos e 
de promoção à saúde ocupacional, centrados não só na 
prevenção de acidentes, mas na melhoria da qualidade 
de vida no trabalho (MARZIALE, et al., 2007).

O treinamento deve acontecer no horário de tra-
balho e pode ser acompanhado pelo enfermeiro da 
própria unidade. Cabe ele, como parte integrante da 
equipe, a participação em programas de treinamento 
e aprimoramento do pessoal de saúde, desde que seja 
devidamente capacitado (THOFEHRN; MUNIZ; SILVA, 
2000; BRASIL, 2005).

Os resultados, ainda, revelaram que para 39,6% dos 
trabalhadores este treinamento não ocorreu de forma 
continuada e 32% declararam que as atividades relacio-
nadas ao treinamento e à capacitação oferecidos nunca 
aconteceram durante a jornada de trabalho, dificultan-
do a sua participação.

Gráfico 1  Distribuição percentual de respostas relativas à divulgação ou ao treinamento na instituição sobre a NR-32 
entre as categorias profissionais, Rio de Janeiro/RJ, 2009

Sabe-se que, desde 2005, quando entrou em vigên-
cia a NR-32, toda a capacitação deve ser documentada 
com registro de data, horário, carga horária, conteúdo 
ministrado, nome e formação ou capacitação profissio-
nal do instrutor e dos trabalhadores envolvidos para 
fins de comprovação junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (BRASIL, 2005).

A Educação Continuada e a implantação da NR-32

O Gráfico 1 demonstra a distribuição percentual de 
respostas relativas à divulgação e ao treinamento sobre 
a NR-32, por categoria profissional.

Pode-se perceber, neste estudo, que 72 participantes 
desconhecem qualquer tipo de divulgação ou a existên-
cia de treinamento oferecido pelo hospital que estivesse 
relacionado à NR-32. Dentre estes, 36,5% eram enfermei-
ros, 57,7% técnicos de enfermagem e 66,7% auxiliares de 
enfermagem. Dos 28 enfermeiros que responderam à esta 
questão, 60,7% nunca receberam qualquer treinamento ou 
capacitação relacionados ao assunto.

Este fato está relacionado diretamente ao Programa 
de Educação Continuada, em que somente um profis-
sional fica responsável pelo treinamento. Segundo ele, 
não houve treinamento formal específico sobre a NR-32 
na instituição. 

Com relação aos demais temas abordados na reali-
zação de palestras e cursos oferecidos pela Educação 
Continuada, a inscrição prévia para participação pos-
sui quantitativo razoável, porém o comparecimento dos 
profissionais é bem reduzido.
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A NR-32 prevê que, em todo local onde exista a pos-
sibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser 
fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em 
linguagem acessível, das rotinas realizadas no local 
de trabalho, das medidas de prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho. Estas instruções 
devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo, 
devendo este ficar à disposição da inspeção pelo Minis-
tério do Trabalho (BRASIL, 2005 e 2008).

Na Tabela 2, pode-se verificar as variáveis relacio-
nadas ao treinamento e à exposição aos riscos biológi-
cos entre os profissionais de enfermagem.

Nesta pesquisa, os resultados revelaram que, dentre 
os profissionais de enfermagem, 41,2% alegaram que 
às vezes são fornecidas, por escrito, informações rela-
tivas à possibilidade de exposição ocupacional, assim 
como 57,1% dos participantes também referiram que 
às vezes são remanejados para outros setores. Porém, 
quando remanejados, 67,2% nunca receberam treina-
mento específico.

Segundo a atual legislação, o empregador deve as-
segurar a capacitação dos trabalhadores sempre que 
ocorrer uma mudança das condições de exposição dos 
trabalhadores aos agentes biológicos (BRASIL, 2005).

De acordo com Thofehrn, Muniz e Silva (2000), os 
programas da educação continuada sempre ocorreram 
de forma empírica, sem a realização de um diagnóstico, 

o qual possibilitaria a elaboração de um programa vol-
tado às necessidades da população-alvo. Através deste 
diagnóstico, pode-se realizar um levantamento das re-
ais necessidades e expectativas do grupo de trabalho 
frente à temática em pauta. Este trabalho poderia gerar 
maior interesse dos trabalhadores e assegurar o compa-
recimento de profissionais nos treinamentos oferecidos 
pela Educação Continuada da instituição pesquisada.

O estabelecimento de um programa interdisciplinar 
de educação continuada propicia maior integração da 
equipe de saúde, promovendo oportunidades de apren-
dizagem e intercâmbio de conhecimentos (THOFEHRN; 
MUNIZ; SILVA, 2000).

Em pesquisa realizada no setor de emergência deste 
hospital, em 2005, envolvendo profissionais de enfer-
magem, foi constatado que alguns fatores influencia-
vam na falta de conhecimento dos trabalhadores de en-
fermagem acerca dos riscos biológicos. Dentre estes, os 
mais citados foram: o pouco interesse pessoal, a falta de 
estímulo para seu crescimento pessoal, disponibilida-
de de tempo, sobrecarga de trabalho, falta de oferta de 
cursos/treinamentos em horários alternativos, disponi-
bilidade de equipamentos de proteção individual (EPIs) 
em quantitativo insuficiente, com qualidade e tamanho 
inadequados às características antropométricas dos 
funcionários, falta de treinamento e desconhecimento 
do mecanismo de transmissão das doenças infectocon-
tagiosas (CUNHA; VALENTE, 2005).

Tabela 2  Distribuição das variáveis relacionadas ao treinamento e à exposição aos riscos biológicos entre as 
categorias profissionais, Rio de Janeiro/RJ, 2009

Variáveis
Auxiliar

n (%)
Técnico

n (%)
Enfermeiro

n (%)
Total 
n (%)

São fornecidas informações, por escrito, sobre a 
possibilidade de exposição aos riscos biológicos

Sempre 9 (16,1) 4 (7,8) 4 (13,8) 17 (12,5)
Às vezes 26 (46,4) 19 (37,3) 11 (37,9) 56 (41,2)
Nunca 15 (26,8) 15 (29,4) 9 (31,0) 39 (28,7)
Desconhece 6 (10,7) 13 (25,5) 5 (17,2) 24 (17,6)
Total 56 (100,0) 51 (100,0) 29 (100,0) 136 (100,0)*

É remanejado para outro setor de trabalho
Sempre 4 (7,4) 5 (9,8) 0 (0,0) 9 (6,8)
Às vezes 29 (53,7) 32 (62,7) 15 (53,6) 76 (57,1)
Nunca 13 (24,1) 6 (11,8) 8 (28,6) 27 (20,3)
Desconhece 8 (14,8) 8 (15,7) 5 (17,9) 21 (15,8)
Total 54 (100,0) 51 (100,0) 28 (100,0) 133 (100,0)*

Quando muda de setor, você recebe treinamento
Sempre 1 (1,9) 1 (2,0) 2 (7,1) 4 (3,1)
Às vezes 2 (3,7) 4 (8,2) 3 (10,7) 9 (6,9)
Nunca 36 (66,7) 36 (73,5) 16 (57,1) 88 (67,2)
Desconhece 15 (27,8) 8 (16,3) 7 (25,0) 30 (22,9)
Total 54 (100,0) 49 (100,0) 28 (100,0) 131(100,0)*

*As diferenças nos valores absolutos das frequências correspondem a perdas.
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A própria evolução tecnológica traz modificações 
na organização do trabalho, o que exige constante atua-
lização de conhecimentos por parte dos trabalhadores. 
Aliados a este avanço tecnológico estão o progressivo 
processo de conscientização da população e também 
os fatores internos, como a consciência sobre necessi-
dades pessoais e profissionais de aprendizagem pelos 
próprios profissionais, e que determinam a necessida-
de de educação continuada (MONTEIRO; CHILLIDA; 
BARGAS, 2004).

Com relação aos fatores internos, a Educação Con-
tinuada precisa ser um instrumento para despertar a 
consciência dos profissionais envolvidos, a ponto de 
motivá-los a se aprimorar e a se transformar profissio-
nalmente, e não mais trabalhar apenas de forma a bus-
car o cumprimento de suas atividades (AZAMBUJA; 
KERBER; VAZ, 2001).

Conclusões

Constatou-se que uma parcela significativa dos su-
jeitos não recebeu qualquer treinamento antes do início 
de suas atividades, num ambiente de trabalho onde os 
riscos ocupacionais são inúmeros. Quando este foi ofere-
cido, não ocorreu durante a jornada de trabalho e sim de 
forma descontínua para mais de um terço dos casos. 

Estes fatos podem ser compreendidos pela neces-
sidade de mais profissionais envolvidos no Programa 
de Educação Continuada, visto que os treinamentos 
não abrangem todos os plantões, apesar de ser siste-
mático e continuado com treinamentos semanais. Vale 
ressaltar que, no hospital onde aconteceu o estudo 
havia apenas uma enfermeira responsável por todo o 
programa de Educação Continuada, sem nenhum tipo 
de interação com a CCIH ou o Serviço de Saúde Ocu-
pacional para lhe dar apoio.

Portanto, a maioria desconhecia se o Programa de 
Educação Continuada oferecia algum tipo de treina-
mento ou divulgação dos itens relativos à NR-32. E so-
mente uma minoria recebeu informações, por escrito, 
sobre riscos biológicos, embora muitos já tenham sido 
remanejados sem qualquer tipo de treinamento.

Notou-se que o treinamento oferecido para os 
profissionais de enfermagem pela Educação Conti-
nuada desta instituição de saúde não corresponde 
ao recomendado pela Norma e, da forma como foi 
realizado, não contribuiu adequadamente para sua 
implantação. Isso ratifica fatos apontados por outros 

pesquisadores em estudos anteriores, segundo os 
quais os treinamentos ficam sob a responsabilidade 
de uma só equipe dentro da instituição, que ofere-
cem treinamentos com temas empíricos e teóricos, 
mas que, muitas vezes, não representam as reais 
necessidades dos trabalhadores. O que nos remete 
a profissionais desqualificados para o trabalho e à 
ocorrência dos acidentes de trabalho.

As dificuldades da instituição e do Programa de 
Educação Continuada acima relatadas devem ser leva-
das em consideração e sanadas o mais breve possível 
para a realização de um trabalho efetivo, além de haver 
a necessidade da realização de interação entre o traba-
lho da Educação Continuada e CCIH e a implantação 
de um Serviço de Saúde Ocupacional. O trabalho rea-
lizado de forma isolada, sem a participação dos demais 
programas dentro do hospital e a atuação efetiva dos 
trabalhadores não é capaz de gerar mudanças e desper-
tar a consciência quanto a sua própria saúde.

Os dados apontaram dificuldade no cumprimento 
da legislação em vigor no país e a importância da atua-
ção da Educação Continuada para a implantação da 
NR-32, através da sua divulgação e de implantação de 
estratégias preventivas. 

Sabe-se que, em se tratando de legislação, há a ne-
cessidade da implantação, sendo uma das primeiras 
etapas a divulgação de sua existência e de seu conteú-
do, seguida de fiscalização para que seja cumprida, 
tanto por parte do empregador, quanto do trabalha-
dor. Porém, com relação à NR-32 é fundamental o 
despertar de consciência sobre sua importância para 
a área de saúde. Esta construção de conhecimen-
to deve ser realizada de forma conjunta com todos 
os profissionais para que não seja transformada em 
mero cumprimento de leis ou normas como tantas 
outras existentes no país.

Apesar dos resultados obtidos não apresentarem 
diferenças estatisticamente significativas, eles mos-
traram a realidade destes setores do hospital e a ne-
cessidade de realização de estudos complementares, 
extensivos aos demais setores dos hospitais públi-
cos. Visa-se, desta forma, promover o conhecimento 
global da situação de trabalho e a elaboração de es-
tratégias eficazes para a implantação da NR-32, com 
a responsabilidade da Direção do Hospital e a parti-
cipação ativa do Programa de Educação Continuada 
em conjunto com a CCIH e o Serviço de Saúde Ocu-
pacional a fim de transformar esta utopia em uma 
realidade para a enfermagem. 
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Resumo

O processo de seleção dos métodos observacionais de avaliação do risco de 
LER/DORT é complexo, mas fundamental para a gestão do risco. Em Setúbal, 
no período de 2004 a 2005, numa empresa portuguesa da indústria automobi-
lística, onde a avaliação do risco foi previamente efetuada, reaplicou-se o método 
OCRA checklist (avaliação do risco de LER/DORT ao nível dos membros superiores) 
em postos de trabalho (n=152) – montagem final e pintura – classificados de risco 
moderado/elevado (OCRA ≥16,5). Nas situações em que se reconfirmou a presença 
de risco (n=71), aplicaram-se três outros métodos: RULA, SI e HAL. Registraram-se 
sequências em vídeo da atividade de trabalho para avaliar a validade preditiva dos 
métodos. Revelam-se divergências entre os métodos na classificação dos postos 
de trabalho de risco elevado: OCRA – 34 postos; HAL – 35 postos; SI – 31 postos; 
RULA – 7 postos. A análise do efeito de cada variável independente (fator de ris-
co) nos scores finais dos métodos (regressão linear multivariada) revela distintos 
contributos e processos de ponderação/avaliação do risco de LER/DORT. A análise 
dos registros em vídeo evidencia diversas validades preditivas relativamente aos 
fatores de risco integrantes dos métodos aplicados. Os resultados indicam a neces-
sidade de uma seleção do método de avaliação do risco de LER/DORT adequada a 
cada situação (real) de trabalho, baseada no maior conhecimento dos métodos.

Palavras-chave: métodos de avaliação de risco; LER/DORT; Lesões Muscu-
loesqueléticas Ligadas ao Trabalho - LMELT.

Abstract 

The process for selecting observational methods for evaluating work-related 
upper limb musucloskeletal disorders (WRULMSDs) is complex, but essential 
to risk management. In a Portuguese automotive industry plant (Setúbal, 2004-
05), where all jobs had been previously analyzed, OCRA checklist was reapplied 
(final assembling and painting) in workstations (n=152) classified as moderate/
high risk (score ≥ 16.5 OCRA). In all risk confirmed cases (n=71) three other 
methods were applied: RULA, SI, and HAL. Sequences of working activities were 
recorded on video to estimate the predictive validity of the methods. The results 
show differences in the final scores of the methods in the same workstations: 
OCRA reveals 34 workplaces with high risk; SI only ranked 31 positions with high 
risk; HAL has 35 high risk workplaces, and RULA only 7. Analysis of the effect of 
each independent variable (risk factor) in the final scores of the methods, based 
on linear regression analysis, reveals different contributions and, consequently, 
different ways of assessing WRULMSD risk. The video analysis also highlights 
different predictive validities for the risk factors in each method.
These results indicate the need to select the appropriate WRULMSD risk 
assessment instrument adequate to each real work situation.

Keywords: WRULMSD risk assessment; Occupational Repetitive Actions check-
list – OCRA; Rapid Upper Limb Assessment – RULA; Strain Index – SI; Hand 
Activity Level – HAL.

* Optou-se por manter a grafia original 
de Portugal apresentada pelos autores.
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Introdução

As LER/DORT (ou LMELT)3 e em particular as lesões 
a nível do membro superior são doenças muito frequen-
tes em meio industrial, particularmente quando existem 
solicitações ou exigências organizacionais que deter-
minam que os trabalhadores se exponham a fatores de 
risco, designadamente posturas extremas, repetitivida-
de, aplicações de força com a mão ou dedos e exposição 
a vibrações (BERNARD, 1997; HAKKANEN; VIIKARI-
-JUNTURA; TAKALA, 1997; NATIONAL RESEARCH
COUNCIL, 2001; KARWOWSKI; MARRAS, 1999; 
FREDRIKSON, 2000; BUCKLE; DEVEREUX, 1999;
BALOGH, 2001).

Existem diversos procedimentos de avaliação da ex-
posição aos fatores de risco de LER/DORT (STANTON, 
2005): (1) listas de verificação que permitem evidenciar 
sintomas e a sua relação com a profissão exercida ou 
com o título profissional (questionários autopreenchi-
dos pelos trabalhadores); (2) listas de verificação para a 
identificação da presença (ou ausência) de fatores de ris-
co como, por exemplo, filtros da OSHA (SILVERSTEIN, 
1997) e da HSE (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE,
2002); (3) métodos observacionais: (a) aplicados nos locais 
de trabalho, como são exemplos os métodos Occupational 
Repetitive Actions Cheklist – OCRA (OCHIPPINTI, 1998), 
o Rapid Upper Limb Assessment – RULA (MCATAMNEY; 
CORLLET, 1993), o Strain Index – SI (MOORE; GARG, 
1995) e o Hand Activity Level – HAL (LAKTO et al., 1997); 
(b) aplicados em registros de vídeo (como, por exemplo, 
os métodos HARBO, TRACK); (4) e sistemas instru-
mentais com utilização sincronizada de registros de 
vídeo, eletromiografia (EMG), eletrogoniometria, pres-
surometria, entre outros.

A seleção e a utilização destes métodos, se corre-
tamente utilizados por especialistas em Ergonomia ou 
indivíduos com formação em análise do trabalho na 
perspectiva ergonômica, podem ser úteis e apresentar 
contributos válidos (SERRANHEIRA; UVA, 2006), quer 
no processo de avaliação do risco, quer na gestão inte-
grada desse mesmo risco (SERRANHEIRA, 2007). 

No essencial, a prevenção da ocorrência de LER/
DORT passa pela aplicação de medidas de gestão do ris-
co. Essa só pode ser efetiva se for baseada num correto 
diagnóstico das situações de risco e, em situação real de 
trabalho, o diagnóstico é predominantemente realizado 
com a aplicação de métodos observacionais. No entan-
to, apesar da sua gênese se suportar nos resultados de 
experiências empíricas (ANNETT, 2002) em diversos 
meios de trabalho, a seleção/utilização dos métodos é 
frequentemente efetuada por não especialistas (SERRA-
NHEIRA; LOPES; UVA, 2005), o que pode conduzir a 
erros de diagnóstico e de seleção das respectivas medi-
das de gestão desse risco. 

Existem dúvidas quanto aos resultados obtidos com 
diferentes métodos na classificação do risco de LER/
DORT no mesmo posto de trabalho. Assim, com o pre-
sente estudo pretendeu-se: (1) comparar os resultados 
de diferentes métodos aplicados nos mesmos postos de 
trabalho; (2) identificar as ponderações utilizadas em 
cada método de avaliação do risco (peso relativo de 
cada fator de risco) na obtenção do score final; e (3) 
analisar os resultados de cada fator de risco com base 
numa análise de registros em vídeo.

População e métodos

O presente estudo foi realizado numa empresa por-
tuguesa da indústria de automóvel situada na região de 
Setúbal, durante o período de 2004 a 2005, a laborar em 
dois turnos diários (7h às 15h30 e 15h30 às 0h), com 
uma produção média de 530 carros por dia (ciclo de pro-
dução de 108 segundos). Todos os postos de trabalho es-
tão situados ao longo da linha de produção e apresentam 
características típicas do trabalho em cadeia (sequências 
de montagens de componentes). O estudo abrangeu to-
dos os postos de trabalho (n=366) da pintura e da mon-
tagem final, onde, anteriormente, tinha sido avaliado o 
risco de LER/DORT com o método OCRA checklist (OC-
CHIPINTI, 1998). Todos os componentes éticos foram 
devidamente considerados e os trabalhadores anuíram 
voluntariamente a participar no estudo. Salvaguardou-
se o anonimato dos participantes e os aspectos relativos 
à Declaração de Helsinque. O estudo foi submetido à Es-
cola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova 
de Lisboa e por ela aprovado.

O ponto de partida do estudo centrou-se nos postos 
de risco elevado, em particular porque são prioritários na 
intervenção preventiva de LER/DORT. O método OCRA 
checklist está na base da Norma Europeia (EN) 1005-5, 
destinada à avaliação do risco de LER/DORT ao nível dos 
membros superiores em situações de trabalho repetitivo. 
Nesse contexto, revela-se de extrema importância a análi-
se da validade preditiva e de eventuais concordâncias ou 
divergências com outros métodos de avaliação do risco. 
Assim, o delineamento do estudo teve várias etapas e ini-
ciou-se com uma reaplicação do método OCRA checklist 
em todos os postos de trabalho que apresentavam risco 
moderado/elevado (n=152). Nos postos de trabalho onde 
se continuou a observar risco moderado/elevado (OCRA 
score ≥16,5) de LER/DORT (n=71), foram aplicados qua-
tro métodos de avaliação do risco, de acordo com os pro-
cedimentos sugeridos pelos respectivos autores:

OCRA – Occupational Repetitive Actions checklist 
(OCCHIPINTI, 1998)

O método OCRA checklist é uma simplificação do 
método OCRA index. Tem como principal finalidade a 
avaliação do risco de LER/DORT ao nível dos membros 
superiores. Integra a avaliação dos principais fatores de 

3 Em Portugal, as LER/DORT são designadas por Lesões Musculoesqueléticas Ligadas ao Trabalho (LMELT).
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risco de LER/DORT (repetitividade, força, postura, au-
sência de períodos de recuperação e fatores adicionais) 
utilizando os métodos simplificados de quantificação 
propostos por Colombini (1998). 

A ação técnica é identificada como a variável ca-
racterística relevante para os movimentos repetitivos 
dos membros superiores. A ação técnica é transforma-
da em fatores quantificados pela frequência relativa 
numa determinada unidade de tempo. Com base nestes 
princípios, criou-se um “índice de exposição” OCRA, 
resultante da razão entre o número de ações técnicas 
efetivamente realizadas durante o turno e o número de 
ações técnicas recomendadas.

Na prática, os fatores de risco a avaliar com o método 
OCRA checklist são: (1) Tempo de recuperação – obtido 
considerando todo o turno e a sequência efetiva da tarefa 
repetitiva, os períodos de recuperação, qualquer período 
de trabalho não repetitivo e, para além disso, consideran-
do as proporções de tempo de recuperação, tempos de pa-
ragem e de almoço, em função do tempo de trabalho; (2) 
Frequência da ação – a frequência das ações técnicas é a 
variável que mais contribui para a caracterização da ex-
posição na análise de tarefas com movimentos repetitivos 
e, para o seu registro, considera-se o valor limite de expo-
sição, para ações técnicas semelhantes, na ordem das 10 
a 25 por minuto, estando associado ao número de movi-
mentos articulares simples (flexão/extensão, pronação/su-
pinação) dos membros superiores; (3) Força – atividades 
de trabalho que exijam ações repetidas de força intensa 
e/ou força moderada, como manipulação de objetos com 
peso superior a 3 kg, pegas realizadas entre o indicador 
e o polegar com elevação, pega em pinça de objetos com 
peso superior 1 kg, obtenção de força necessária que exija 
utilizar o peso do corpo, puxar ou empurrar alavancas, 
carregar em comandos, abrir ou fechar, fazer pressão ou 
manipular objetos e utilizar ferramentas, determinam 
uma pontuação a registrar na grelha obtida pelo somatório 
das duas componentes de força, a força intensa e a força 
moderada, considerando o tempo de aplicação de força; 
(4) Fator postura – a repetição de gestos idênticos durante 
pelo menos 50% do tempo de ciclo constitui um potencial 
fator de risco e o trabalho que envolve movimentos e/ou 
posturas extremas durante 1/3 do tempo de ciclo também, 
o que ocasiona que qualquer combinação que exceda esse 
valor postural mínimo é considerada um risco potencial 
e até um risco elevado de LMEMSLT,4 determinando 
que a obtenção da classificação para a postura seja efe-
tuada através da associação entre as posturas verificadas 
no nível do membro superior (ombro, cotovelo, punho e 
mão/dedos/pega), considerando o seu tempo de duração 
no ciclo de trabalho e registrando o valor mais elevado; 
(5) Fatores adicionais – considera-se exposição a diversos 
fatores de risco, designadamente (i) a avaliação temporal 
da utilização de ferramentas que transmitem vibrações, 
(ii) ou que causem compressão na pele (por exemplo, ver-
gões e calosidades), (iii) o registro de tempo de tarefas de 
precisão desenvolvidas (tarefas em áreas inferiores a 2 ou 
3 mm), a (iv) identificação da presença de mais do que um 

fator de risco ao mesmo tempo ou (v) a presença de um 
ou mais fatores de risco adicional durante todo o tempo, 
a (vi) utilização das mãos como ferramentas para bater e 
a respectiva cadência por hora, a (vii) utilização de luvas 
inadequadas (por exemplo, desconfortáveis ou finas) e 
(viii) a cadência imposta (total ou parcial).

A soma dos resultados obtidos em cada um dos fato-
res de risco referidos permite obter o score final OCRA 
do membro superior avaliado.

A interpretação dos scores OCRA é quantitativa: índi-
ces de exposição inferiores a 7,5: risco aceitável (área ver-
de); índices de exposição entre 7,6 e 11: área de incerteza 
(área amarela) – como o risco é baixo, torna-se necessário 
considerar outros elementos de informação, como os sin-
tomas e os sinais de LMEMSLT (vigilância médica); ín-
dices de exposição entre 11,1 e 14: risco moderado (área 
vermelho claro); e índices de exposição entre 14,1 e 22,5: 
significam risco moderado a elevado (área vermelho es-
curo) – estas classificações determinam a necessidade de 
uma análise cuidada sobre as situações de trabalho, em 
particular à medida que os níveis estão próximos do li-
mite superior; índices de exposição iguais ou superiores 
a 22,6: risco elevado (área violeta) – quanto maior é o 
valor, maior é o risco, devendo ser tomadas medidas ur-
gentes no sentido de melhorar quer as condições, quer a 
atividade de trabalho e vigiar de forma ativa, igualmente, 
o estado de saúde dos trabalhadores.

RULA - Rapid Upper Limb Assessment (MCATAMNEY; 
CORLETT, 1993)

O RULA é um método observacional de postos de 
trabalho cujo objetivo é a classificação integrada do risco 
de LMEMSLT, particularmente na componente postu-
ral ao nível dos membros superiores. O objetivo geral é 
identificar o esforço associado com a postura de trabalho 
assumida na realização de atividades estáticas ou repe-
titivas e que podem contribuir para a fadiga muscular e 
eventual gênese de LMELT no membro superior.

A aplicação do RULA e o registro/avaliação dos fatores 
de risco devem ser efetuados após uma observação cuida-
da da atividade de trabalho durante vários ciclos de traba-
lho. Efetivamente, a seleção das posturas a analisar deve 
ser realizada depois de um estudo detalhado, no sentido 
de selecionar a (1) postura mantida durante mais tempo 
no ciclo de trabalho, (2) a postura assumida quando ocor-
rem as maiores cargas/forças e (3) a postura mais exigente 
assumida (presença de ângulos articulares extremos).

Apenas é possível avaliar um lado corporal (unilate-
ral – direito ou esquerdo) em cada aplicação do RULA. 
Se existirem vários fatores de risco relativos à postura 
assumida ou à atividade exercida, é importante avaliar 
cada um deles em utilizações singulares do método. Por 
outras palavras, podem-se executar vários registros em 
cada posto de trabalho e consequentemente obter vá-
rias classificações de risco das componentes principais 
da atividade, em cada posto de trabalho. 

4 Lesões musculoesqueléticas do membro superior ligadas as trabalho – LER/DORT no membro superior.
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Como foi referido, o RULA é aplicado para o lado di-
reito ou esquerdo, independentemente, de acordo com a 
observação e a seleção postural efetuada, ou seja, depois 
da observação inicial, podemos considerar que somen-
te um dos membros se encontra em carga ou esforço e, 
assim, efetuar uma classificação unilateral ou podemos 
considerar que ambos os membros devem ser avaliados.

O nível de detalhe requerido no RULA é selecio-
nado de modo a fornecer a informação suficiente para 
uma análise inicial, bem como a possibilitar que as re-
comendações possam ser efetuadas de modo rápido, 
servindo como avaliação geral.

A aplicação inicia-se com a classificação postural do 
ombro/braço, passa-se ao cotovelo e por fim ao punho. 
De seguida, avalia-se a existência de aplicações de for-
ça e a repetitividade muscular. As classificações obtidas 
são introduzidas numa matriz que permite obter uma 
classificação para o membro superior. Na etapa seguinte, 
avalia-se a postura da coluna cervical, do tronco e dos 
membros inferiores. Segue-se um processo de identifica-
ção da aplicação de força e da repetitividade muscular. 
Por fim, os resultados obtidos nas matrizes do membro 
superior e da coluna vertebral/membros inferiores são 
combinados noutra matriz, onde se obtém o nível de ris-
co RULA (score final).

A interpretação dos resultados faz-se perante os se-
guintes valores obtidos como score final RULA:

a) 1 ou 2: Posto de trabalho aceitável (área verde);

b) 3 ou 4: Posto de trabalho a investigar (área ama-
rela);

c) 5 ou 6: Posto de trabalho a investigar e alterar 
rapidamente (área laranja);

d) 7: Posto de trabalho a investigar e alterar urgente-
mente (área vermelha).

SI - Strain Index (MOORE; GARG, 1995)

O Strain Index (SI) é, tal como a maioria dos méto-
dos de avaliação integrada do risco, um método para 
classificar funções, postos de trabalho e não trabalha-
dores. Destina-se à avaliação do risco de LER/DORT nas 
extremidades distais dos membros superiores.

O método de avaliação integrada do risco de 
LMEMSLT, Strain Index, engloba a medição ou a esti-
mativa de seis variáveis da tarefa: 

• intensidade do esforço; 

• duração do esforço por ciclo de trabalho; 

• número de esforços por minuto;

• postura da mão/punho;

• velocidade de trabalho;

• duração diária da tarefa.

No processo de aplicação do método, atribui-se um 
nível para cada variável, de acordo com os dados obti-
dos em cada posto de trabalho e em relação à exposição 

observada ao fator de risco em causa. Por último, faz-se 
a atribuição a um valor predefinido que multiplicará 
cada uma das variáveis. O resultado final SI é o produto 
final das multiplicações de cada fator de risco.

Assim, a aplicação do método pressupõe a observação 
da actividade de trabalho durante vários ciclos de traba-
lho (no mínimo 3 ciclos completos), integrando a ava-
liação dos seis fatores de risco referidos: (1) Intensidade 
do esforço – estimativa da força necessária (BORG, 1998) 
para o desempenho de uma determinada atividade, refle-
tindo a magnitude do esforço muscular (percentagem da 
força máxima) requerido para alcançar o objetivo de uma 
única vez; (2) Duração do esforço por ciclo de trabalho – o 
número de esforços deve ser contado com o auxílio de um 
contador para que o total do tempo de esforço por ciclo 
possa ser calculado dividindo a duração do período de 
observação pelo número de esforços contados nesse pe-
ríodo; (3) Número de esforços por minuto – o número de 
esforços por minuto é a frequência de esforços por minuto 
e está intimamente relacionado com a repetitividade, sen-
do medido contando o número de esforços que ocorrem 
durante um período de observação representativo, sobre 
o número de ciclos observados; (4) Postura da mão/punho 
– a postura da mão/punho refere-se à posição anatômica 
da mão/punho, relativamente a uma posição neutra e é 
classificada em função da proximidade ou do afastamento 
da posição neutra articular do punho, em extensão, fle-
xão e desvio ulnar e/ou cubital; (5) Velocidade de trabalho 
– expressa o ritmo observado na execução da atividade e 
está incluída no SI devido aos efeitos modificadores dos 
esforços com a elevação da velocidade de execução; (6) 
Duração diária da tarefa – é a totalidade de tempo em que 
a tarefa é desempenhada por dia e é expressa em horas.

A interpretação dos principais resultados SI é apre-
sentada numa escala numérica contínua positiva a par-
tir do valor zero e é efetuada com base em:

a) SI menor ou igual a 3: significa que o posto de 
trabalho não apresenta, provavelmente, risco de 
LMEMSLT (área verde);

b) Resultados SI entre 3 e 5: indicam postos de tra-
balho com níveis de risco de LMEMSLT eventual-
mente valorizáveis (área amarela);

c) Testes preliminares identificaram que tarefas as-
sociadas às LMEMSLT apresentam SI superiores 
a 5 (área laranja);

d) SI superior ou igual a 7: corresponde, em princí-
pio, a tarefas de risco elevado de LMEMSLT (área 
vermelha). 

HAL – Hand Activity Level (LAKTO et al., 1997)

O método HAL dirige-se exclusivamente às extremi-
dades distais do membro superior (antebraço, punho e 
mão) e pretende avaliar o nível de atividade manual e 
o nível de aplicação de força presente na realização da 
atividade nos vários postos de trabalho.

O método HAL é baseado na frequência da ativida-
de manual durante o ciclo de trabalho (distribuição do 
trabalho e períodos diários de pausas). Pode ser deter-
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minado através da utilização de classificações sugeri-
das pelo utilizador (sugere-se formação e experiência 
na utilização) empregando uma escala gradativa de 
classificação ou calculando o resultado final através 
dos registros de frequência de ações técnicas e da taxa 
de trabalho/repouso, considerando:

1. Frequência (n/seg.) = número total de gestos/mo-
vimentos da mão/dedos em cada ciclo;

2. Período (seg.) = tempo médio entre movimentos 
(n/Frequência);

3. Ciclo de exigências = total de movimentos ou ges-
tos/tempo de ciclo x 100%.

O método HAL deve ser aplicado de acordo com os 
seguintes passos:

1. Selecione um período de tempo representativo da 
atividade desenvolvida num determinado posto 
de trabalho (este período deve incluir vários ci-
clos de trabalho). A filmagem da atividade de tra-
balho pode ser utilizada para registro do momen-
to para análises futuras e para permitir a análise 
daquela atividade por outros técnicos;

2. Classifique a taxa de atividade manual utilizan-
do a escala do método. Sugere-se a existência de 
mais do que um observador, o que permitirá vá-
rias classificações, uma discussão e um resultado 
final com maior validade;

3. Observe a atividade realizada no posto de traba-
lho objeto de análise no sentido de identificar os 
momentos de aplicação de força e as respectivas 
posturas. Analise as posturas e as forças aplicadas 
utilizando escalas observacionais, escalas apli-
cadas aos trabalhadores (escala CR10 de Borg), 
análises biomecânicas e outras instrumentais. A 
determinação do pico de força normalizado passa 
pela identificação do pico de força exigido para 
a realização da atividade, dividindo-o pela força 
máxima para a respectiva postura e multiplican-
do o resultado por 10. O pico pode, igualmente, 
ser obtido através da determinação do nível de 
força aplicado, utilizando a escala de Borg ou a 
adaptação de Moore-Garg para esta escala.

A determinação dos valores do HAL é efetuada com 
base na divisão do pico de força normalizada (PFN) 
pelo nível de atividade manual (NAM), permitindo en-
contrar um nível de risco.

A interpretação dos resultados faz-se:

• Zona acima da reta do valor limite de exposição 
(VLE) – acima do VLE da atividade manual: é ne-
cessário analisar em detalhe o posto de trabalho e 
atuar alterando-o (área vermelha); 

• Zona entre as retas de Limite de Atividade e VLE 
– acima do limite de atividade: é necessário pro-
ceder a ações de informação, formação, vigilância 
da saúde e é possível que seja necessário proceder 
a alterações do posto de trabalho (área laranja);

• Zona inferior à reta do Limite de Atividade – abaixo 
do limite de atividade: é necessário avaliar se a ex-
posição a outros fatores de risco, como a postura, o 
contacto corporal com superfícies rígidas e o contac-
to com vibrações, não é excessiva (área verde).

Análise dos dados

A comparação de resultados obtidos foi realizada 
com base na correlação Ró de Spearman (rSp) e no nível 
de concordância (Kappa).

Utilizou-se a regressão linear multivariada (stepwise)
para a obtenção da equação modelo para cada método 
observacional aplicado e os coeficientes Beta (β) estan-
dardizados para a identificação do contributo de cada 
variável independente (fator de risco) no resultado final 
(score de risco).

Todos os postos de trabalho foram filmados em ví-
deo com uma câmera digital Sony® (DCR-PC120E). Os 
registros foram efetuados durante pelo menos dois ci-
clos consecutivos de trabalho em cada posto e, sempre 
que possível, incluíram perspectivas complementares. 

A análise dos registros de vídeo foi realizada com 
auxílio de uma folha de cálculo Excel® (MALCHAIRE 
et al., 2000), devidamente adaptada para o efeito e di-
recionada para os registros a nível (1) do cotovelo e (2) 
do punho, da mão e dos dedos, numa amostragem de 5 
imagens por segundo durante o tempo de ciclo. 

Os registros posturais foram obtidos de acordo com 
os critérios apresentados na literatura para observação 
em situação de trabalho com exigências moderadas e 
elevadas (consideradas na análise da validade preditiva 
como reduzidas e acrescidas, respectivamente), relati-
vamente às variáveis correspondentes aos principais 
fatores de risco: aplicação de força, postura e variabi-
lidade postural ou repetitividade (KADEFORS, 1997; 
OCCHIPINTI; COLOMBINI, 1999).

A comparação de resultados obtidos em cada mé-
todo foi realizada com base na estatística de correlação 
Ró de Spearman (rSp) por se tratarem, na generalidade, 
de variáveis ordinais. 

Efetuou-se uma transformação dos dados parciais, 
obtidos com cada instrumento (Tabela 1), em variáveis 
dicotômicas (“risco reduzido” e “risco acrescido”), no 
sentido de analisar a validade preditiva face aos resul-
tados, igualmente transformados em variáveis dicotô-
micas (“risco reduzido” e “risco acrescido”), da análise 
de vídeo (gold standard), como anteriormente descrito. 

Por último, utilizaram-se os valores preditivos da (1) 
sensibilidade dos testes positivos e (2) do desempe-
nho do teste para obter uma média que representou 
a validade preditiva de cada fator de risco, com cada 
método aplicado.

Avaliou-se o desempenho dos métodos na medida 
em que permite, a priori, a observação do número de ca-
sos (positivos e negativos) corretamente identificados.  
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Normalização dos resultados dos métodos

OCRA SI RULA HAL

Risco

Reduzido <5 1-4 <0,78

Acrescido >16,5 5 5-7 0,78

Repetitividade

Reduzido <3 1 0 5

Acrescido 3 >1 1 >5

Postura

Reduzido 2 1 antebraço 1; punho <3

Acrescido >2 >1 antebraço >1; punho 3

Força

Reduzido 2 3 <1 3

Acrescido >2 >3 1 >3

Vibrações

Reduzido <2

Acrescido 2

Tabela 1  Normalização dos resultados dos métodos e dos respectivos resultados parciais (fatores de risco)

Procuraram-se igualmente associações entre as 
classificações parciais de risco em cada método com a 
análise do vídeo, utilizando o teste de Qui-quadrado de 
McNemar para a independência (amostras empare-
lhadas de variáveis binárias) e o cálculo de produtos 
cruzados (Odds ratio) para a força da associação sem 
ajustamentos para comparações múltiplas.

O nível aceitável de erro do tipo 1 foi de 0,05. No 
caso de existência de situações com valores esperados 
inferiores a 5, foi utilizado o teste exato de Fisher para 
determinar a significância estatística da associação.

Usou-se os programas Excel© e Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS©) versão 17.

Resultados

As classificações de risco obtidas, tal como se pre-
via, revelam divergências que interessa analisar.

Aplicação dos métodos observacionais

Occupational Repetitive Actions (OCRA checklist)

A distribuição dos níveis de risco evidencia 37 postos 
de trabalho com níveis de risco moderados (OCRA ≥ 16,5) 
e 34 postos com níveis de risco elevados (OCRA ≥ 19).

O score final OCRA checklist é obtido através da 
soma dos scores de cada fator de risco avaliado. A utili-
zação da regressão linear multivariada na avaliação do 
impacto de cada um desses fatores de risco no score fi-

nal OCRA apresenta um modelo forte (R-square= 0,997). 
Os coeficientes Beta estandardizados foram analisados e 
os fatores de risco Frequência (β=0,891), Força (β=0,737), 
Fatores de risco adicionais II (β=0,649), Postura (β=0,413) 
e Fatores de risco adicionais I (β=0,163) deixam claros os 
diferentes contributos para o nível de risco final OCRA.

Strain Index (SI)

O método SI, método de avaliação do risco de 
LMEMSLT que resulta da multiplicação de seis variá-
veis (fatores de risco), foi aplicado nos mesmos postos 
de trabalho (n=71). 

Os resultados SI obtidos permitem evidenciar 21 
postos de trabalho com níveis de risco reduzido, 9 postos 
com risco considerado “duvidoso” relativamente à pre-
sença de LMEMSLT e 41 de nível moderado e elevado.

Destaca-se a classificação de 23 postos de trabalho 
com intensidade do esforço nível 3 (nível médio de es-
forço), 9 postos de trabalho com níveis de esforço re-
duzido e a presença de postos de trabalho (n=12) com 
níveis iguais ou superiores a 6 na escala de CR10 de 
Borg (níveis muito elevados de esforço). 

O score final SI é obtido pela multiplicação dos sco-
res de cada fator de risco do método. A equação modelo 
encontrada pela regressão linear multivariada é forte 
(R-square=0,921). Os contributos de cada fator de risco 
(variáveis independentes) no resultado final são distin-
tos, designadamente esforços por minuto (β=0,632), 
postura da mão/punho (β=0,306), duração do esforço 
(β=0,299), intensidade do esforço (β=0,144) e veloci-
dade de trabalho (β=0,131).
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Rapid Upper Limb Assessment (RULA)

O RULA é um método de avaliação integrada do ris-
co de LMEMSLT e avalia, entre outros, fatores de risco 
como a postura, a repetitividade e a aplicação de força.

Os resultados obtidos identificam 45 postos de tra-
balho com níveis de risco reduzido ou a investigar (ní-
veis 1, 2, 3 e 4), 19 postos a investigar e a alterar rapi-
damente (níveis 5 e 6) e 7 postos a investigar e alterar 
urgentemente (nível 7).

O score final RULA resulta de diversas combina-
ções de scores parciais da classificação postural dos (1) 
membros superiores e (2) da região cervical, do tronco 
e dos membros inferiores, somadas à repetitividade e à 
aplicação de força em tabelas distintas. Por fim, o score 
RULA é identificado através do cruzamento dos dois 
resultados parcelares numa tabela final. 

A equação obtida pela regressão linear multivariada 
apresenta uma equação forte (R-square=0,911), ainda 
que inferior aos restantes métodos aplicados. A análise 
dos coeficientes Beta estandardizados permitiu iden-
tificar o contributo de cada variável independente no 
score final RULA, destacando-se como principais: pos-
tura cervical (β=0,643), aplicação de força moderada 
(β=0,461), repetitividade elevada (β=0,277) e postura 
do ombro (β=0,364).

Hand Activity Level (HAL)

O método HAL, resultante da análise de variáveis da 
frequência e velocidade de trabalho e da força aplicada, 
permite colocar em evidência 35 postos de trabalho aci-
ma dos valores limites de exposição (VLE ≥0,78) para a 
atividade manual. Dezenove postos de trabalho situam-
se entre o Limite de Atividade Manual (LAM) e o VLE e 
os restantes 17 revelam valores inferiores ao NAM.

O NAM é um dos elementos necessários para o 
score final HAL, mas, estatisticamente, não apresen-
ta uma relação (rSp=0,095) com esse resultado final 
HAL. Em alguns postos de trabalho (n=21), é possí-
vel verificar que a atividade de trabalho é contínua, 
lenta e com pausas frequentes. Em outros postos de 
trabalho (n=21), identifica-se um ligeiro incremento 
do nível de atividade manual e, nos restantes postos 
de trabalho (n=29), existem velocidades elevadas de 
trabalho (de “movimento constante” a “movimentos 
rápidos e frequentes”) e uma relativa ausência de 
pausas (de “pausas raras” a “sem pausas regulares”). 

A estimação do PFN, efetuada através da aplicação 
do método observacional alternativo de Moore e Garg, 
permite identificar postos de trabalho onde a necessi-
dade de esforço é mínima (n=13), postos com esforço 
de nível moderado sem alterações da expressão facial 
(n=42) e, por último, postos de trabalho onde se veri-
ficam necessidades de um esforço elevado (n=16). 

O score final HAL resulta do cruzamento dos re-
sultados PFN com os NAM numa tabela fornecida 
com o método. O modelo resultante da regressão li-
near foi, à semelhança dos restantes, forte (R-squa-
re=0,930). Os coeficientes Beta estandardizados 
permitiram identificar os diferentes contributos dos 
dois fatores de risco avaliados neste método: nível de 
atividade manual (β=0,568) e pico de força normali-
zado (β=1,118).

Análise de vídeo

A exploração dos dados obtidos é extensa. Desse modo 
optou-se por iniciar os resultados desta análise com uma 
síntese média global dos tempos de registro postural a 
nível dos vários segmentos anatômicos (Quadro 1):

Postura
Cotovelo Punho Dedos

Ângulo Tempo de ciclo Ângulo Tempo de ciclo Tempo de ciclo

Flexão/extensão

0º a 60º 35,9% -15º a 15º 55,0%
60º a 100º 60,3% 15º a 45º 7,8%

> 100º 3,8%
-15 a - 45º 22,3%

> 45º 2,9%
> - 45º 12,0%

Pronação
0º a 45º 49,5%
> 45º 17,4%

Supinação
0º a - 45º 28,7%
> - 45º 4,4%

Postura neutra -15º a 20º 60,6%
Desvio radial > -15º 2,8 %
Desvio cubital > 20º 36,6 %
Ausência de pega 20,7%
Pega em pinça 12,6%
Pega com os dedos 20,5%
Pega com a mão 37,6%
Pressão com os dedos ou martelar com a mão 3,1%
Pressão com o polegar 5,2%
Outras pegas 0,3%

Quadro 1  Tempos médios de ciclo em cada postura nos postos analisados
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Utilizaram-se testes de diagnóstico (sensibilida-
de, valor preditivo do teste positivo e desempenho 
do teste) para analisar a validade preditiva dos fato-
res de risco presentes em cada um dos métodos de 
avaliação integrada do risco face à análise de vídeo 
(gold standard). No geral, evidenciam-se diversos ní-
veis de validade preditiva para cada fator de risco 
(Figura 1).

Síntese dos resultados

Os resultados finais dos diversos métodos são diver-
gentes no mesmo posto de trabalho (Figura 2) e, parti-
cularmente, revelam a maior expressão dessa divergên-
cia entre os métodos RULA e OCRA (rSp= - 0,140). 

Também os níveis de risco, na globalidade dos re-
sultados dos diversos métodos, apresentam diferentes 
classificações, designadamente as classificações de 
risco elevado. Por exemplo, nos 31 postos de trabalho 
assim classificados com o método OCRA, apenas se en-
contram 7 com idêntica classificação com o método SI 
e 3 com o método RULA.

Se analisarmos com maior detalhe os resultados de 
cada fator de risco em cada método aplicado, é possível 
identificar ainda mais divergências (Quadro 2).

Destaca-se o fator de risco repetitividade que apre-
senta uma associação moderada nas avaliações obtidas 
com os métodos HAL e OCRA (rSp= 0,507; p<0,01).

O fator de risco força é aquele que apresenta me-
lhores resultados, particularmente na comparação das 
avaliações entre os métodos HAL, OCRA e SI. 

A comparação da avaliação da postura com os méto-
dos RULA, OCRA e SI apresenta associações moderadas. 
O método HAL não tem classificações para a postura.

Por fim, a comparação da concordância da avaliação 
do risco pelos diferentes métodos no mesmo posto de 
trabalho de acordo com três classificações revela ape-
nas para os postos de risco elevado níveis de concor-
dância moderados com os métodos HAL e SI (Kappa = 
0,447; p < 0,01).

Os métodos OCRA, SI e HAL obtêm scores elevados 
e aproximados em postos de trabalho com exigências 
de aplicação de força. Os resultados dos testes de diag-
nóstico nesse fator de risco indicam uma validade pre-
ditiva elevada, o que indica uma “boa direcionalidade” 
para aplicação em situações de trabalho onde se verifi-
ca a presença de força. 

O método SI apresenta uma elevada validade pre-
ditiva ao nível dos fatores de risco postura (0,68) e 
aplicação de força (0,80). Por outro lado, os resultados 
obtidos com o método RULA apresentam níveis ele-
vados de validade preditiva com a aplicação de força 
(0,66) e com a repetitividade (0,43), no entanto, tal fato 
julga-se associado à existência de uma escala de clas-
sificação limitada, o que pode ser pouco discriminati-
vo em termos de classificação, ainda que concordante 
com a análise de vídeo.

Figura 1  Validade preditiva dos fatores de risco utilizados pelos métodos na avaliação do risco de LER/DORT/LMELT

0,62

0,66 0,76

0,80

0,48

0,00

0,66

0,43

0,78

0,00
0,39 0,00

0,68

0,00

0,80

0,35



Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 314-326, 2010322

Figura 2  Classificações do risco agrupadas – métodos aplicados

Assim, na prática, numa situação de trabalho, a identi-
ficação do fator de risco aplicação de força em simultâneo 
com o fator postura extrema indica a seleção do método 
OCRA ou SI e, quando for identificada a presença do fator 

Fator de risco Método OCRA SI RULA

Repetitividade

OCRA
Coef. correlação 

repetitividade
Sig. (2-tailed)

SI
Coef. correlação –0,208

Sig. (2-tailed)  0,081

RULA
Coef. correlação 0,212 –0,431**

Sig. (2-tailed) 0,076 0,000

HAL
Coef. correlação 0,507** –0,133 0,246*

Sig. (2-tailed) 0,000 0,269 0,038

Força

OCRA
Coef. correlação

força
Sig. (2-tailed)

SI
Coef. correlação 0,663**

Sig. (2-tailed) 0,000

RULA
Coef. correlação 0,278* 0,307**

Sig. (2-tailed) 0,019 0,009

HAL
Coef. correlação 0,647** 0,951** 0,378**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001

Postura

OCRA
Coef. correlação

postura
Sig. (2-tailed)

SI
Coef. correlação 0,301*

Sig. (2-tailed) 0,011

RULA
Coef. correlação 0,378** –0,089

Sig. (2-tailed) 0,001 0,462

*   Correlação significativa para α=0,05 (2-caudas)

** Correlação significativa para α=0,01 (2-caudas)

Quadro 2  Correlações entre idênticos fatores de risco em cada método

de risco repetitividade, então o método indicado é o OCRA. 
Quando não há identificação de situações de aplicação de 
força, permite-se selecionar um método que não valorize 
tanto esse fator de risco, por exemplo, o método RULA.
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Discussão

Resultados anteriores obtidos por nosso grupo de 
estudo (SERRANHEIRA, 1999), tal como em outros es-
tudos similares (DRINKAUS et al., 2003; SPIELHOLZ 
et al., 2004; JONES; KUMAR, 2007), identificaram di-
vergências de níveis de risco nos mesmos postos de tra-
balho com base na aplicação de diferentes métodos de 
avaliação integrada do risco de LER/DORT.

A opção pelo estudo dos postos classificados com 
risco moderado/elevado sustentou-se no pressuposto 
da necessidade real de intervenção e, nesse sentido, 
questionou-se a presença efetiva de níveis de risco con-
siderados “moderados/elevados”, com a inerente expo-
sição a fatores de risco de LER/DORT. 

Os métodos utilizados de avaliação do risco de LER/
DORT (OCRA, RULA, SI, HAL) são dirigidos ao membro 
superior e não existe prova científica atual sobre crité-
rios objetivos para sua aplicação em diferentes situações 
de exigências posturais ou de aplicação de força. Podem-
se então colocar diversas questões, por exemplo:

• Se existe a possibilidade de identificar o método 
adequado de avaliação do risco de LER/DORT para 
cada posto de trabalho

• Se é possível identificar os fatores de risco de 
LER/DORT e selecionar os métodos de avaliação 
do risco

A aplicação de filtros e outros métodos de screening 
(rastreio) têm permitido demonstrar importantes dife-
renças entre, por um lado, os fatores de risco presen-
tes nos postos de trabalho e, por outro, o diagnóstico 
das situações de risco (SERRANHEIRA; UVA, 2006; 
SERRANHEIRA, 2007).

Spielholz e outros (SPIELHOLZ et al., 2004) estuda-
ram uma coorte de 1.000 trabalhadores durante três anos 
e utilizaram, tal como no presente estudo, os métodos de 
avaliação do risco RULA, SI e HAL. Os resultados demons-
traram igualmente a existência de divergências de clas-
sificações. Designadamente identificaram cerca de 28% 
dos postos com níveis de risco elevado quando utilizam 
o método RULA e 19,8% e 19%, respectivamente, com o 
SI e com o HAL. É possível observar, tal como no presente 
estudo, classificações globais de risco semelhantes entre 
os métodos SI e HAL (43,6% e 49,3%, respectivamente) 
relacionadas por certo, por um lado, a ponderações análo-
gas de fatores de risco e, por outro, à utilização da mesma 
escala psicofísica (CR10 de Borg) na avaliação do fator de 
risco aplicação de força. De forma idêntica, também se 
identificam diferenças de classificações desses métodos 
em relação ao método RULA, eventualmente relacionadas 
com diferentes mecanismos de avaliação, ou seja, o mé-
todo RULA avalia principalmente aspectos posturais no 
desempenho da atividade de trabalho. 

De acordo com o autor do método OCRA checklist 
(OCCHIPINTI, 1998), o fator de risco frequência de 
ações técnicas ou a repetitividade são determinantes 

para o desenvolvimento de LER/DORT. O modelo en-
contrado no presente estudo confirma esse resultado 
e o impacto desse fator de risco no score OCRA che-
cklist final (β=0,891). Apesar disso, e considerando os 
resultados obtidos, o método OCRA checklist apresenta 
um substantivo desequilíbrio entre os contributos dos 
diversos fatores de risco no score final, destacando-se 
a diferença (aproximadamente metade) entre a referida 
frequência de ações técnicas e a postura (β=0,413).

A análise das diferenças major entre os diversos mé-
todos destaca a inexistência de avaliação do fator de 
risco postura com o método HAL e os moderados resul-
tados obtidos pelo RULA na avaliação do fator de risco 
força, comparativamente com os outros métodos. 

No método OCRA checklist, a força é avaliada com 
base em critérios de repetitividade da aplicação de for-
ça. Tal critério classifica de forma diferente, por exem-
plo, uma aplicação de força elevada mantida durante 
alguns segundos, em detrimento de uma aplicação re-
petida de força elevada.

O método SI destaca, de forma global, a avaliação 
do fator de risco força. Três das seis variáveis estão 
relacionadas com esse fator de risco: intensidade do 
esforço, duração do esforço e número de esforços por 
minuto. Apesar disso, o número de esforços por minu-
to (β=0,632) apresenta um contributo no score final SI 
aproximadamente seis vezes superior à intensidade do 
esforço (β=0,144).

Ao considerar as situações de aplicação de força nos 
postos de trabalho como um dos principais elementos 
para a análise na avaliação do risco de LER/DORT, cons-
tata-se que os métodos de avaliação integrada do ris-
co, como o HAL ou o SI, atribuem particular ênfase a 
esse fator de risco. Já o método RULA não lhe atribui o 
mesmo nível de importância (ou de detalhe), ainda que 
considere a força com quatro níveis de registro.

Os fatores de risco repetitividade ou frequência são 
considerados de forma distinta nos diferentes métodos 
e apenas o método HAL utiliza um sistema de classifi-
cação com detalhe. Contrariamente ao esperado, o fator 
de risco nível de atividade manual tem um contributo 
minor no score final HAL (β=0,568) quando comparado 
com o fator de risco força (β=1,118).

Todos os modelos de regressão linear multivariada 
encontrados na aplicação de cada método são fortes 
e confirmam a existência de distintos contributos das 
variáveis independentes (fatores de risco) nos scores 
finais. Apesar disso, quando os métodos são associa-
dos, os resultados não evidenciam diferenças de grande 
importância. As divergências, e os diferentes resulta-
dos obtidos, parecem relacionar-se com os processos de 
obtenção dos resultados em cada método, o que pode 
estar relacionado com as ponderações atribuídas aos 
fatores de risco no score final. 

Nos registros em vídeo, a utilização de apenas uma 
câmera de vídeo foi considerada a principal limitação 
para a análise real da atividade de trabalho. A heteroge-
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neidade das atividades de trabalho em linha, como na 
municionação junto às racks, junto ao cofre do motor, 
sob o veículo, junto às portas no exterior ou no interior, 
à frente junto ao tablier, na retaguarda particularmen-
te no interior do carro, na cobertura, enfim, nos mais 
variados locais de montagem ou pintura, condicionou 
a utilização de meios de registro, bem como a análise 
consequente. Alguns detalhes posturais não foram pos-
síveis de ser observados devido à impossibilidade de se 
utilizar mais do que uma câmera. 

A análise dos resultados da sensibilidade entre os 
resultados dos fatores de risco que integram os métodos 
observacionais e a análise de vídeo revelam a existência 
de notórias divergências. Neste estudo, como já foi refe-
rido, identifica-se que a sensibilidade dos métodos para 
classificar como positivos os casos reconhecidos pela 
análise de vídeo como de risco é, com frequência, bai-
xa, o que pode ser indicador de uma diminuta validade 
desse tipo de instrumentos. Estes instrumentos utiliza-
dos no diagnóstico das situações de risco de LER/DORT 
devem identificar todas as situações de possível risco 
(elevada sensibilidade), mas devem, igualmente, dimi-
nuir, o máximo possível, a existência de classificações 
de risco reduzido em situações de risco elevado (falsos 
negativos). Dito de outra forma, devem ser válidos. 

Quando se utilizam, por exemplo, os métodos SI ou 
HAL em situações de trabalho onde não existem aplica-
ções de força, podem ser obtidas classificações de risco 
de LER/DORT divergentes da probabilidade de ocorrên-
cia dessas patologias. Com efeito, os valores de validade 
preditiva positiva desses métodos são substancialmen-
te afetados e só podem ser elevados se o fator de risco 
aplicação de força estiver presente, o que nem sempre 
se verifica nas situações de trabalho analisadas. 

Identificam-se globalmente valores médios elevados 
de sensibilidade para os fatores de risco presentes no mé-
todo SI (média de 70%), apesar da existência de um inter-
valo de confiança “alargado” [0,16 - 0,93] o que aparen-
temente é indiciador de situações de risco nos postos de 
trabalho onde efetivamente existe risco de LER/DORT.

O método OCRA apresenta uma baixa sensibilida-
de para os fatores de risco isolados da postura, como a 
articulação do punho e pegas (16% e 38% respectiva-
mente), enquanto para a força (88%) e para os fatores 
adicionais, principalmente para a exposição a vibra-
ções (74%), apresenta valores de sensibilidade eleva-
dos, concordantes com as razões de verosimilhança 
positivas (2,06 e 2,68) e com elevada intensidade de 
associação (OR=10,1 [3,06-33,498] e OR=7,39 [2,54-
21,48]), respectivamente, indiciando uma boa relação 
com a atividade de trabalho.

Dos resultados obtidos, é possível identificar, com 
o método OCRA, nos postos classificados com risco 
moderado e elevado, a existência de valores médios de 
validade preditiva para os quatro principais fatores de 
risco, aproximadamente de 71%. Tal pode considerar-se 
como um bom resultado neste processo e, dessa forma, 
aumenta a adequação da norma Europeia EN 1005-5.

Os resultados sugerem que, em vez de se utilizar um 
critério de escolha aleatório (ou casual) do método de 
avaliação do risco a utilizar, recorra-se à sua seleção cri-
teriosa prévia. Essa seleção deve ser realizada com base 
numa abordagem gradativa de complexidade, hierarqui-
zando, no processo de avaliação do risco, “instrumentos” 
que sejam baseados na identificação dos fatores de risco 
presentes na situação de trabalho a analisar.

Conclusões

No presente estudo, a aplicação de diversos métodos 
de avaliação do risco no mesmo posto de trabalho apre-
senta resultados finais de risco distintos e fracos a mode-
rados níveis de concordância entre si (estatística Kappa: 
OCRA-SI=0,23; OCRA-HAL=0,17; OCRA-RULA=0,04; 
HAL-SI=0,48; HAL-RULA=-0,1; RULA-SI=-0,06). Tal 
situação determina a necessidade de seleção criteriosa 
do método a ser aplicado nos postos de trabalho que 
vão ser avaliados ou pode correr-se o risco dos resulta-
dos não corresponderem ao real risco de LER/DORT no 
posto analisado.

A seleção de métodos de avaliação do risco de 
LER/DORT deve ser objetiva, baseada em informa-
ção científica e fundamentada no conhecimento da 
situação de trabalho, uma vez que as classificações 
de risco dependem, em larga medida, do método se-
lecionado. Deve, portanto, evitar-se o recurso a um 
“método universal” de avaliação do risco, já que a 
maioria dos métodos existentes foram desenvolvidos 
e “concebidos” para situações específicas. A utiliza-
ção dos vários métodos pode mesmo ser influenciada 
por diferentes critérios de ponderação, determinando 
uma medição do risco que é incorreta. 

Quanto à validade preditiva da aplicação dos mé-
todos observacionais, os scores obtidos para cada fa-
tor de risco não são idênticos. Apesar disso, o fator 
de risco postura apresenta resultados similares entre 
os métodos OCRA e SI (OCRA=0,62; SI=0,68), assim 
como a aplicação de força entre o OCRA, SI e HAL 
(OCRA=0,80; SI=0,80; HAL=0,78). O fator de ris-
co repetitividade é o mais heterogêneo (OCRA=0,66; 
SI=0,35; RULA=0,43; HAL=0,39). No caso concreto 
do fator de risco exposição a vibrações, apenas o mé-
todo OCRA o integra na sua análise. Tais resultados 
confirmam que existem diferenças entre os métodos 
na avaliação da exposição aos fatores de risco. Apesar 
disso, também se salientam as convergências identifi-
cadas nas avaliações da exposição aos fatores de risco 
postura e aplicação de força, o que está de acordo com 
as relações observadas entre os fatores de risco, em 
cada método. 

Assim, conclui-se que a integração (ou não) dos fa-
tores de risco no método e o processo de construção do 
score final dos métodos (multiplicações, somas, algorit-
mos desconhecidos etc.) são os elementos que mais con-
tribuem para o resultado final de risco com cada método 
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no mesmo posto. Pelo exposto, só faz sentido aplicar, por 
exemplo, o método HAL em postos de trabalho onde pre-
viamente se tenha identificado a presença do fator de 
risco aplicação de força. A seleção do método OCRA ou 
SI deve ser efetuada numa situação de trabalho em que 
tenha existido a identificação dos fatores de risco aplica-
ção de força e postura extrema. Neste caso, se ainda exis-
tir cumulativamente a presença de repetitividade, então 
o método mais adequado é o OCRA. Por fim, se não exis-
tir aplicação de força, é possível selecionar um método 
que valorize genericamente o fator de risco postura, por 
exemplo, o método RULA.

Em síntese, a seleção de métodos de avaliação do 
risco de LER/DORT deve sempre ser realizada com base 
no conhecimento das situações de trabalho, isto é, na 
análise ergonômica do trabalho. Só dessa forma é pos-
sível garantir a informação sobre o posto de trabalho, a 
sua tipologia e principalmente sobre os fatores de risco 
presentes. Permite ainda, entre os múltiplos e diversos 
métodos de avaliação do risco existentes e disponíveis 
na literatura, contribuir para a seleção daquele cuja 
aplicação terá classificações de risco mais próximas da 
realidade. Dessa forma, a efetividade das estratégias de 
gestão do risco de LER/DORT será garantida.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi investigar as condições de trabalho e a quali-
dade de vida dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na re-
gião sul do município de Londrina, no estado do Paraná, Brasil, em 2009. 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo. A população 
pré-selecionada era composta por 77 funcionários, destes, 73 responderam a 
um instrumento abordando aspectos sociodemográficos, de saúde e de traba-
lho e a outro denominado World Health Organization Quality of Life, versão 
abreviada (WHOQOL-Bref). A maioria dos ACS era do gênero feminino (63 
– 86,3%); média de idade de 33,5 ± 9,2 anos; 49 (67,1%) tinha ensino médio 
completo; e predomínio de casados 35 (47,9%). As condições de trabalho 
eram precárias e produtoras de sofrimento e, além disso, os ACS recebiam 
baixa remuneração. Houve avaliação positiva para as questões que compõem 
a qualidade de vida geral e para os domínios físico, psicológico, relações so-
ciais e avaliação intermediária para o domínio meio ambiente. É necessário 
oferecer atenção a estes trabalhadores a fim de proporcionar o cuidado em 
saúde adequado à população, às famílias e às comunidades. 

Palavras-chave: condições de trabalho; qualidade de vida; agente comunitário 
de saúde; estratégia de saúde da família; saúde do trabalhador. 

Abstract 

This paper presents a descriptive, transversal, quantitative study that investigated 
work conditions and quality of life of Community Health Agents (CHA) in Londrina, 
Paraná, Brazil, in 2009. The pre-selected population consisted of 77 workers. 
Seventy three of them answered a questionnaire involving socio-demographic, 
health, and work aspects, and also a short version of World Health Organization 
Quality of Life Instrument (WHOQOL-Bref). Sixty-three workers were women 
(86,3%) with 33,5 ± 9,2 years of age. Forty-nine(67,1%) had finished secondary 
school, and thirty-five were married (47,9%). CHA’ salaries were low, and their 
work conditions were precarious and caused suffering. Positive assessment 
was obtained for Quality of General Life questions, and for physical health, 
psychological, and social relationship domains. For the environment domain, 
the outcome was of intermediary level. Closer attention to these workers is 
necessary in order to assure that appropriate care will be delivered by them to 
population, family, and community. 

Keywords: working conditions; quality of life; community health agent; family 
health strategy; occupational health.
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Introdução

No Brasil, a reforma do setor saúde decorreu de in-
tensa mobilização social. Algumas mudanças ocorre-
ram desde a Reforma Sanitária que por fim se legaliza-
ram e normatizaram a saúde por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde definiu que a 
Atenção Básica deve ser a porta de entrada preferencial 
do SUS, sendo uma das prioridades para reorganização 
do modelo de saúde, tendo como foco a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF).

A inserção dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) na Atenção Básica vem alcançando destaque 
cada vez maior pelo importante papel desempenhado 
na equipe de saúde da família, revelando, em grande 
parte dos estudos, impactos positivos nos indicadores 
em saúde e satisfação da população (KLUTHCOVSKY; 
TAKAYANAGUI, 2006). Em 2009, 32.512 equipes de 
saúde da Família e 3.442 equipes de ACS atuavam 
nos municípios brasileiros, sendo que os ACS totaliza-
vam 238.549 trabalhadores (BRASIL, 2009). A catego-
ria ACS é nova no campo profissional da saúde e sua 
presença tem sido investigada por vários estudos que 
contribuíram para o melhor entendimento, para a valo-
rização e a promoção de qualidade de vida no trabalho 
(CAMELO; ANGERAMI, 2004; FERRAZ; AERTS, 2005; 
GESSNER, 2006; KLUTHCOVKY, 2005; LUNARDELO,
2004; VASCONCELOS; COSTA-VAL, 2008).

O ACS é um profissional conhecedor da realidade 
local, pois reside na comunidade em que trabalha. Ele 
realiza a adscrição de famílias em uma base geográfica 
definida, sendo os aspectos de solidariedade e liderança 
fundamentais no desenvolvimento das suas atividades 
(BRASIL, 2006a). O ACS pode ser chamado de trabalha-
dor sui generis, uma vez que se trata de um trabalhador 
genérico, de identidade comunitária, que desenvolve 
atividades não apenas restritas ao setor da saúde, dife-
rentemente do que ocorre com os outros profissionais 
de saúde da equipe (NOGUEIRA et al., 2000). 

Na proposta de atuação do ACS, são identificados 
dois polos principais: um estritamente técnico e outro 
mais político. O primeiro, polo técnico, está relaciona-
do à assistência à saúde aos indivíduos e às famílias e 
à intervenção para prevenção de agravos ou para mo-
nitoramento de problemas específicos. Diferentemen-
te desse, o pólo político pode ser caracterizado pela 
solidariedade à população, pela inserção da saúde em 
seus determinantes e pela organização da comunidade 
para transformação dessas condições. Cita-se também 
a dimensão de assistência social que é observada na 
prática, apesar de não ser regulamentada na legislação 
(SILVA; DALMASO, 2002). 

No cotidiano, os ACS sofrem inúmeras situações de 
tensão. Pelo fato de residirem nas áreas onde trabalham, 
eles vivem o cotidiano da comunidade, com seus aspec-
tos positivos ou negativos, seguramente, com mais in-
tensidade do que os outros membros da equipe de saú-
de (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2006). Theisen

(2004) problematiza a contradição entre a proposta de 
promover saúde e prevenir doença à comunidade e a 
produção de sentimentos negativos, incapacidade e 
adoecimento nos ACS. Camelo e Angerami (2004) evi-
denciaram que a presença de trabalhadores estressados 
pode causar ineficiência nas atividades, problemas na 
comunicação, desorganização do trabalho e diminuição 
da produtividade nas equipes de saúde da família.

O tema qualidade de vida tem sido investigado por 
profissionais de diversas áreas por ser amplo e abran-
gente nos diferentes aspectos e momentos da vida. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) define quali-
dade de vida como: “a percepção do indivíduo de sua 
posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 
valores nos quais ele vive e em relação aos seus obje-
tivos, expectativas, padrões e preocupações” (FLECK 
et al., 2000, p. 179). Sendo assim, qualidade de vida é 
conceituada como subjetiva e multidimensional, com 
dimensões positivas e negativas.

Neste estudo, entende-se que o trabalho é uma ativi-
dade humana realizada em diferentes situações e con-
dições, o qual pode favorecer tanto o bem-estar, quanto 
o adoecimento. As reações dos sujeitos são consequên-
cias da organização, do contexto e da maneira como o 
trabalho é realizado, as quais afetam o jeito, o agir e 
o pensar dos mesmos. Para as autoras deste artigo, a 
expressão condições de trabalho refere-se aos fatores fí-
sicos, sociais e administrativos que afetam o ambiente 
de trabalho e o trabalhador.

Em função da qualidade do trabalho dos ACS ser 
um fator importante para consolidação da ESF, este 
estudo teve como objetivo investigar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida dos ACS na região sul de 
Londrina, no Estado do Paraná, Brasil.

Método

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com 
abordagem quantitativa (ROUQUAYROL; ALMEIDA 
FILHO, 2003). No tocante à organização da assistência 
à saúde, o município em que a pesquisa foi realizada é 
referência regional e estadual. Londrina está na moda-
lidade de Gestão Plena do SUS. Iniciou-se, em 2001, a 
implantação das primeiras Equipes de Saúde da Família 
na área urbana do município. Em 2006, eram 102 equi-
pes de saúde da família atendendo 76% da população, 
em 52 Unidades de Saúde da Família (USF), sendo 13 
na área rural e 39 na zona urbana. Esta última é subdi-
vida em cinco regiões: centro, leste, norte, oeste e sul. 
Em 2008, o município implantou 10 Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), compostos por nutricionis-
ta, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta e educador 
físico (LONDRINA, 2008).  

Atualmente, o município dispõe de 358 ACS atuan-
do em 85 equipes de saúde da família (BRASIL, 2009). 
Quanto às condições de trabalho, os ACS estão contra-
tados como trabalhadores celetistas por uma Organiza-
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ção da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), me-
diante convênio com a Autarquia Municipal de Saúde. 
Sua jornada de trabalho diária é de oito horas, de segunda 
à sexta, e sua renda mensal de um salário mínimo nomi-
nal, no valor vigente de R$ 465,00 (DIEESE, 2009).  

Neste trabalho, os critérios para seleção dos sujeitos 
consistiram na aceitação voluntária da pesquisa e na 
atuação como ACS nas oito USF localizadas na região 
sul do município. Escolheu-se tal região para estudo 
pela homogeneidade de suas características sociode-
mográficas, elevado risco social da população atendi-
da e grande concentração dos sujeitos da pesquisa na 
respectiva região. Os critérios de exclusão do estudo 
foram: não exercer a função de ACS, estar de férias ou 
afastado/licença e recusa em participar da pesquisa. 

A população pré-selecionada era composta por 77 
funcionários. Desses, quatro foram excluídos da pesqui-
sa pelos seguintes motivos: afastamento do trabalho por 
doença (1) e licença-maternidade (1); desvio para fun-
ção administrativa exclusiva (1); recusa à participação 
(1). Sendo assim, o grupo de estudo foi composto por 73 
ACS, ou seja, 94,8% da população pré-selecionada.

Foi realizado estudo piloto, em junho de 2009, com 
seis ACS, em uma USF da região central do municí-
pio, que não relataram dificuldades para responder o 
instrumento. Em julho de 2009, os dados foram coleta-
dos por meio de dois questionários estruturados, auto-
aplicáveis e individuais. O instrumento foi elaborado 
utilizando-se o questionário para caracterização do 
perfil do ACS e o Instrumento Abreviado de Qualida-
de de Vida [World Health Organization Quality of Life 
Instrument Bref – WHOQOL-Bref (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 1996)]. 

O questionário para caracterização do perfil do 
ACS abordou condições sociodemográficas, de saúde 
e de trabalho. Foi desenvolvido pelas pesquisadoras, 
baseando-se em estudos publicados na área de saúde 
do trabalhador sobre o ACS (CAMELO; ANGERAMI, 
2004; FERRAZ; AERTS, 2005; KLUTHCOVKY, 2005; 
LUNARDELO, 2004; VASCONCELOS; COSTA-VAL, 
2008). Neste estudo, investigaram-se as seguintes va-
riáveis: gênero; idade; escolaridade; estado civil; reli-
gião; renda familiar; ocupação anterior; motivo para 
se tornar ACS; tempo de atuação e satisfação na fun-
ção; local de residência; participação em atividades na 
comunidade; problemas de saúde; realização de trata-
mento de saúde; prática de exercício físico. 

A coleta de dados da variável prática de exercício fí-
sico foi realizada por meio de uma questão fechada com 
duas possibilidades de resposta – sim ou não. Caso o 
entrevistado respondesse que praticava exercício físico, 
deveria responder as três questões abertas, subsequen-
tes, a respeito da frequência semanal, duração diária e 
modalidade esportiva. 

O segundo instrumento de coleta de dados foi esco-
lhido pelas suas qualidades. Primeiramente, deveu-se 
ao fato de o WHOQOL-bref ter sido traduzido para a 

língua portuguesa, mostrando características psicomé-
tricas satisfatórias na população brasileira (FLECK et 
al., 2000). Outro critério refere-se a duas características 
do questionário: abrangente e de rápida aplicação. 

O WHOQOL-Bref é multidimensional e autoexplicá-
vel, além de utilizar as respostas tendo como referência 
as últimas duas semanas. O questionário é composto 
por 26 questões, das quais as duas primeiras são gerais 
– avaliam a qualidade de vida de modo geral e a satis-
fação com a própria saúde – e as outras 24 questões são 
distribuídas em quatro domínios: Físico, Psicológico, 
Relações Sociais e Meio Ambiente (FLECK et al., 2000). 
As respostas às questões do WHOQOL-bref apresentam 
escalas do tipo Likert, com cinco níveis cada uma e 
pontuação que pode variar de um a cinco. A qualidade 
de vida geral e os domínios são medidos em direção 
positiva. Assim, escores mais altos indicam melhor 
avaliação. Os escores dos domínios foram calculados 
para cada sujeito e o desempenho coletivo, calculado 
pelo agrupamento das respostas, conforme as facetas e 
os domínios numa escala de 0 a 100 (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 1996). 

O conteúdo do instrumento de coleta foi organiza-
do em um banco de dados no programa computacio-
nal Epi Data, versão 3.1. A análise dos achados foi des-
critiva, sendo os mesmos apresentados segundo sua 
frequência absoluta e relativa e medidas de tendência 
central e dispersão. 

O projeto de pesquisa foi aprovado, parecer nº. 
266/08, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Estadual de Londrina (UEL) e pela Autarquia Mu-
nicipal de Saúde de Londrina. Os participantes foram 
esclarecidos sobre o objetivo do estudo e o destino dos 
dados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Esta pesquisa atendeu às orientações da 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados

Caracterização da amostra e condições de trabalho

Os 77 ACS estavam distribuídos em oito USF e 
constituíam 18 equipes de saúde da família que assis-
tiam cerca de 85.990 pessoas (LONDRINA, 2008). Em 
uma das USF estudadas, havia apenas 7 trabalhadores, 
distribuídos em três equipes de saúde da família, que 
juntas assistiam cerca de 11.000 habitantes. 

Dos 73 ACS estudados, 63 (86,3%) eram do gênero 
feminino. A idade dos ACS variou de 19 a 59 anos, com 
média de 33,5 anos + 9,2. Quanto à escolaridade, 49 
(67,1%) referiram apresentar ensino médio completo, se-
guido de 10 (13,7%) com o nível médio incompleto (Ta-
bela 1). Identificou-se que 33 (45,2%) ACS fizeram ou fa-
zem algum curso técnico, sendo que, desses, 17 (23,3%) 
relataram o curso de técnico de enfermagem, seguidos 
de sete (9,6%) com o curso de auxiliar de enfermagem.
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No que se refere ao estado civil, verificou-se que 
a maior parte era casada (35 – 47,9%), seguida pelos 
solteiros (21 – 28,7%) (Tabela 1). Em relação à reli-
gião, 37 (50,7%) afirmaram ser católicos, 33 (45,2%) 
evangélicos e 2 (2,7%) tinham outra religião. A renda 
familiar mensal referida variou de um salário mínimo 
a 13,9 salários mínimos. A média foi de 3,13 salários 
mínimos. Identificou-se que 14 (19,2%) exerciam, pa-
ralelamente, outra ocupação. 

Antes de trabalhar como ACS, a maioria tinha ocu-
pação (66 – 90,4%) e negou ter experiência no setor de 
saúde (60 – 82,2%). As razões, em ordem decrescente, 
que mais os motivaram a ser ACS foram: 37 (50,7%) 
visualizaram uma oportunidade de emprego, mesmo 
não sabendo muito bem o que iriam fazer; 19 (26%) por 
gostarem da área de saúde; 19 (26%) por gostarem de 
trabalhar com pessoas; 11 (15%) por colaborarem para 
melhorar a saúde da comunidade onde vivem; quatro 
(5,5%) tiveram outros motivos.    

Quanto à moradia, 67 (91,8%) referiram residir na 
área de abrangência em que atuam. O tempo médio de 
residência no local onde exerciam a função foi de 16,1 
anos ± 9,2. O tempo de atuação como ACS variou de 
0,5 a 9 anos, com média de 4 anos ± 2,8.

Características Nº %
Média (desvio 

padrão)

Idade (em anos) 33,5 (9,2)

Gênero

Feminino 63 86,3

Masculino 10 13,7

Escolaridade

Ensino Fundamental completo 5 6,8

Ensino Médio incompleto 10 13,7

Ensino Médio completo 49 67,1

Ensino Superior incompleto 6 8,2

Ensino Superior completo 2 2,8

Não informado 1 1,4

Estado civil

Casado(a) 35 47,9

Solteiro(a) 21 28,7

Vivendo como casado(a) 8 11,0

Divorciado(a)/Viúvo(a) 8 11,0

Não informado 1 1,4

Tabela 1  Distribuição dos Agentes Comunitários de Saúde segundo características sociodemográficas, região sul 
de Londrina, Paraná, 2009

Dos entrevistados, 67 (91,8%) referiram estar satis-
feitos em trabalhar como ACS e 66 (90,4%) conseguem 
conciliar bem o trabalho e a vida particular, embora 36 
(49,3%) tenham citado que eram solicitados, fora do 
seu horário de trabalho, pelos usuários do serviço de 
saúde em que atuavam. Quanto ao apoio da equipe de 
saúde da família, 50 (68,5%) sentiam-se apoiados quan-
do traziam informações da microárea, e 20 (27,5%) não 
relataram apoio.

Em relação à participação nas atividades da comunida-
de, 52 (71,2%) relataram participar de três tipos: 46 (63%) 
na igreja ou comunidade religiosa; cinco (6,8%) na asso-
ciação de bairro; um (1,4%) no Conselho Local de Saúde. 

Dos ACS entrevistados, 42 (57,5%) negaram ter pro-
blemas de saúde e 26 (35,7%) relataram ter doença(s). A 
hipertensão arterial foi o agravo de saúde mais frequente 
referido por 6 (8,2%) entrevistados, seguida de doenças 
cardíaca e renal, relatada por três (4,1%) participantes 
cada um dos agravos. Apenas 17 (23,3%) faziam trata-
mento de saúde. Em relação à prática de exercício físico, 
identificou-se que 39 (53,4%) ACS não faziam exercício 
físico e 32 (43,8%) relataram algum tipo de prática. A 
caminhada foi a modalidade de esporte mais citada por 
22 (30%), seguida da referência à academia e à dança por 
2 (2,7%) ACS em cada uma das modalidades.  
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Qualidade de vida

O tempo médio de preenchimento dos questioná-
rios foi de 9,4 minutos ± 5,3. Os escores de cada do-
mínio e da Qualidade de Vida Geral (QVG) foram pa-
dronizados em escala de 0 a 100. Entre os domínios 
do WHOQOL-Bref, o físico apresentou maior escore 
médio, seguido pelos domínios relações sociais e psi-
cológico. O domínio que apresentou menor escore 
médio foi o do meio ambiente (Tabela 2). 

A QVG refere-se à média entre a primeira ques-
tão que avalia a percepção sobre a qualidade de vida 
(Q1) e a segunda que avalia a satisfação com a pró-
pria saúde (Q2). Por não fazerem parte dos cálculos 
dos domínios, estas duas questões foram analisadas 
separadamente. Observou-se que 56 (76,8%) relata-
ram ter “boa” e “muito boa” qualidade de vida e 49 
(67,1%) apontaram estar “satisfeitos” ou “muito satis-
feitos” com sua saúde.

No domínio físico, obteve-se o escore médio de 
74. Identificou-se que 68 (93,1%) sujeitos considera-
ram sua mobilidade (Q15) “muito boa” ou “boa” e 63 
(86,2%) entrevistados dependiam “nada” ou “muito 
pouco” de tratamento e medicamentos para levar sua 
vida (Q4). Na faceta energia e fadiga (Q10), 46 (61,7%) 
entrevistados referiram “muita” ou “completamen-
te” energia suficiente para seu dia a dia. Apenas 44 
(60,3%) ACS eram “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” 
com seu sono e repouso (Q16) (Tabela 3).

O escore médio do domínio relações sociais foi 
71,5. Nas três questões que o compõe, mais de 71% dos 
entrevistados responderam estarem “muito satisfeitos” 
ou “satisfeitos” a respeito das relações pessoais, das ati-
vidades sexuais e do suporte e apoio social (Tabela 4).

QVG** e domínios Escore médio Desvio padrão Valor mínimo Valor máximo

QVG 76,7 13,4 40 100

Físico 74,0 12,3 38 94

Relações sociais 71,5 16,7 6 100

Psicológico 71,5 13,6 44 94

Meio ambiente 58,0 11,4 31 81

* WHOQOL-Bref = World Health Organization Quality of Life Instrument Bref (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996)

** QVG = qualidade de vida geral;

Tabela 2  Escore médio, desvio padrão, valores mínimos e máximos da QVG e dos domínios do WHOQOL-Bref* 
dos Agentes Comunitário de Saúde, região sul de Londrina, Paraná, 2009

O domínio psicológico obteve escore médio de 
71,5. Na faceta de espiritualidade, religiosidade e 
crenças pessoais (Q6), 65 (89,1%) respondentes es-
colheram “bastante” ou “extremamente” apegados. 
Quanto aos sentimentos negativos (Q26), 58 (79,5%)  
entrevistados relataram “nunca” ou “algumas vezes” 
tê-los. Na questão que avalia habilidades cognitivas 
(Q7), 47 (64,4%) ACS responderam “bastante” e 21 
(28,8%) escolheram “mais ou menos”. Quanto aos 
sentimentos positivos (Q5), 44 (60,2%) optaram pela 
resposta “bastante e extremamente” e 18 (24,7%) pela 
resposta “mais ou menos”. Em relação à autoestima 
(Q19), 54 (74%) sujeitos referiram estar “satisfeitos” e 
“muito satisfeitos” e 15 (20,5%) referiram estar “nem 
satisfeitos, nem insatisfeitos” (Tabela 4).

O menor escore médio foi no domínio meio am-
biente. Nas questões 23 (ambiente no lar) e 25 (trans-
porte) mais de 63% dos entrevistados responderam 
estar “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” e cerca de 
20% “mais ou menos satisfeitos”. Na faceta segurança 
física e proteção (Q8), 46 (63,1%) ACS optaram pela 
resposta “bastante” e “extremamente” e 20 (27,4%), 
pela resposta “nem satisfeito, nem insatisfeito”. Em 
relação ao ambiente físico saudável (Q9), 37 (50,8%) 
ACS relataram ser “mais ou menos” e 21 (28,7%) rela-
taram ser “bastante”. Na questão sobre oportunidade 
de aprender (Q13), 43 (58,9%) sujeitos optaram por 
“médio” e 22 (30,1%) por “muito” e “completamente”. 
Quanto aos recursos financeiros (Q12), 30 (41,1%) res-
pondentes avaliaram como “nada” ou “muito pouco” e 
40 (54,8%) avaliaram como “médio”. Na faceta oportu-
nidade de recreação e de lazer (Q14), 25 (34,3%) res-
pondentes escolheram “nada” ou “muito pouco” e 30 
(41,1%) escolheram “médio” (Tabela 5).
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Questão Opções de resposta Nº %

Q3
(Dor e desconforto)

1- nada 33 45,3

2- muito pouco 23 31,5

3- mais ou menos 13 17,8

4- bastante 2 2,7

5- extremamente 2 2,7

Não responderam - -

Q4
(Dependência da medicação ou 
de tratamentos)

1- nada 28 38,3

2- muito pouco 35 47,9

3- mais ou menos 8 11,0

4- bastante 1 1,4

5- extremamente 1 1,4

Não responderam - -

Q10
(Energia e fagida)

1- nada - -

2- muito pouco 3 4,1

3- médio 25 34,2

4- muito 27 37,0

5- completamente 18 24,7

Não responderam - -

Q15
(Mobilidade)

1- muito ruim - -

2- ruim - -

3-nem ruim, nem bom 4 5,4

4- bom 37 50,7

5- muito bom 31 42,5

Não responderam 1 1,4

Q16
(Sono e repouso)

1- muito insatisfeito 1 1,4

2- insatisfeito 10 13,7

3-nem satisfeito, nem insatisfeito 17 23,2

4- satisfeito 36 49,3

5- muito satisfeito 8 11,0

Não responderam 1 1,4

Q17
(Atividades cotidianas)

1- muito insatisfeito - -

2- insatisfeito 4 5,5

3-nem satisfeito, nem insatisfeito 20 27,4

4- satisfeito 36 49,3

5- muito satisfeito 12 16,4

Não responderam 1 1,4

Q18
(Capacidade de trabalho)

1- muito insatisfeito - -

2- insatisfeito 5 6,8

3-nem satisfeito, nem insatisfeito 10 13,7

4- satisfeito 41 56,2

5- muito satisfeito 16 21,9

Não responderam 1 1,4

Tabela 3  Distribuição dos Agentes Comunitários de Saúde segundo domínio físico, região sul de Londrina, 
Paraná, 2009
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Questão Opções de resposta Nº %

Domínio Relações Sociais 

Q20
(Relações pessoais)

1- muito insatisfeito - -
2- insatisfeito 3 4,1
3-nem satisfeito, nem insatisfeito 14 19,2
4- satisfeito 38 52,1
5- muito satisfeito 17 23,2
Não responderam 1 1,4

Q21
(Atividade sexual)

1- muito insatisfeito 6 8,2
2- insatisfeito 5 6,8
3-nem satisfeito, nem insatisfeito 9 12,3
4- satisfeito 34 46,6
5- muito satisfeito 18 24,7
Não responderam 1 1,4

Q22
(Suporte, apoio social)

1- muito insatisfeito 1 1,4
2- insatisfeito 1 1,4
3-nem satisfeito, nem insatisfeito 16 21,9
4- satisfeito 43 58,8
5- muito satisfeito 11 15,1
Não responderam 1 1,4

Domínio Psicológico

Q5
(Sentimentos positivos)

1- nada 1 1,4
2- muito pouco 10 13,7
3- mais ou menos 18 24,7
4- bastante 37 50,6
5- extremamente 7 9,6
Não responderam - -

Q6
(Espiritualidade/religiosi-
dade/ crenças pessoais)

1- nada - -
2- muito pouco 1 1,4
3- mais ou menos 7 9,5
4- bastante 33 45,4
5- extremamente 32 43,7
Não responderam - -

Q7
(Pensar, aprender, memória e 
concentração)

1- nada 2 2,7
2- muito pouco 3 4,1
3- mais ou menos 21 28,8
4- bastante 47 64,4
5- extremamente - -
Não responderam - -

Q11
(Imagem corporal e aparên-
cia)

1- nada - -
2- muito pouco 3 4,1
3- médio 25 34,2
4- muito 27 37,0
5- completamente 18 24,7
Não responderam - -

Q19
(Autoestima)

1- muito insatisfeito 1 1,4
2- insatisfeito 2 2,7
3- nem satisfeito, nem insatisfeito 15 20,5
4- satisfeito 33 45,2
5- muito satisfeito 21 28,8
Não responderam 1 1,4

Q26
(Sentimentos negativos)

1- nunca 13 17,8
2- algumas vezes 45 61,7
3- frequentemente 9 12,3
4- mais frequentemente 5 6,8
5- sempre - -
Não responderam 1 1,4

Tabela 4  Distribuição dos Agentes Comunitários de Saúde segundo domínio relações sociais e domínio psicoló-
gico, região sul de Londrina, Paraná, 2009
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Questão Opções de resposta Nº %

Q8
(Segurança física e proteção)

1- nada 2 2,7
2- muito pouco 5 6,8
3- mais ou menos 20 27,4
4- bastante 38 52,1
5- extremamente 8 11,0
Não responderam - -

Q9
(Ambiente físico, poluição, ruído, 
trânsito, clima)

1- nada 4 5,4
2- muito pouco 11 15,1
3- mais ou menos 37 50,8
4- bastante 21 28,7
5- extremamente - -
Não responderam - -

Q12
(Recursos financeiros)

1- nada 7 9,6
2- muito pouco 23 31,5
3- médio 40 54,8
4- muito 2 2,7
5- completamente 1 1,4
Não responderam - -

Q13
(Oportunidades de adquirir novas 
informações e habilidades)

1- nada - -
2- muito pouco 8 11,0
3- médio 43 58,9
4- muito 21 28,7
5- completamente 1 1,4
Não responderam - -

Q14
(Oportunidades de recreação 
e lazer)

1- nada 2 2,7
2- muito pouco 23 31,5
3- médio 30 41,1
4- muito 17 23,3
5- completamente 1 1,4
Não responderam - -

Q23
(Ambiente no lar)

1- muito insatisfeito 1 1,4
2- insatisfeito 4 5,4
3-nem satisfeito, nem insatisfeito 16 21,9
4- satisfeito 38 52,1
5- muito satisfeito 13 17,8
Não responderam 1 1,4

Q24
(Cuidados de saúde e sociais)

1- muito insatisfeito 1 1,4
2- insatisfeito 7 9,6
3-nem satisfeito, nem insatisfeito 24 32,8
4- satisfeito 37 50,7
5- muito satisfeito 3 4,1
Não responderam 1 1,4

Q25
(Transporte)

1- muito insatisfeito 3 4,1
2- insatisfeito 8 11,0
3-nem satisfeito, nem insatisfeito 14 19,2
4- satisfeito 34 46,5
5- muito satisfeito 13 17,8
Não responderam 1 1,4

Tabela 5  Distribuição dos Agentes Comunitários de Saúde segundo domínio meio ambiente, região sul de Lon-
drina, Paraná, 2009
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Discussão

O desenvolvimento de trabalhos administrativos 
na USF que não contemplam as atribuições dos ACS 
ocupam o tempo e prejudicam seu desempenho. Neste 
estudo, a maioria dos sujeitos referiu dedicar-se a essas 
atividades, porém um ACS referiu desenvolver, exclu-
sivamente, esta atividade e foi excluído deste estudo. A 
descaracterização e a burocratização do papel do ACS 
dentro da equipe de saúde da família, em Porto Alegre, 
também foram constatadas por Ferraz e Aerts (2005). 

Neste estudo, o tipo de vínculo trabalhista com con-
tratação no regime celetista por uma OSCIP corrobora 
com o proposto por Nogueira et al. (2000). Porém, se-
gundo BRASIL (2006a), o ACS deve ser inserido em car-
go ou emprego público por meio de processo seletivo 
público, ficando proibida sua contratação temporária 
ou terceirizada. Esse tipo de vínculo dos ACS desta pes-
quisa prejudica a qualidade de vida e, além disso, para 
Figueiredo et al. (2009), a ocupação de cargos não está-
veis deixam os ACS insatisfeitos com a instabilidade no 
emprego. Nogueira, Silva e Ramos (2000) advertem que 
a profissão de ACS surge num contexto de desproteção 
legal do trabalho, e os gestores de saúde, mesmo quan-
do reconhecem que as garantias trabalhistas devam ser 
concedidas, têm dificuldades em institucionalizá-las.

Em geral, a renda mensal do ACS é baixa se com-
parada com o salário mínimo necessário, cujo valor é 
superior à R$ 2.000,00 (DIEESE, 2009). Essa condição 
desencadeia o sentimento de desvalorização do trabalho, 
descrito por Nunes et al. (2002), em que se identifica a 
incompatibilidade entre suas complexas atribuições e 
a “mínima” remuneração financeira. Tal insatisfação é 
agravada quando se compara o seu baixo salário com 
o de outros membros da equipe. Em outros estudos, os 
ACS também se queixaram da questão salarial (FERRAZ; 
AERTS, 2005; PEDROSA; TELES, 2001). Esse contexto 
pode influir negativamente na esfera psicológica dos 
ACS, como sofrimento e adoecimento.

Ainda a respeito das condições de trabalho, des-
taca-se o fato de haver escassez de trabalhadores em 
termos quantitativos e existência de áreas descobertas 
pela ESF na cidade de Londrina. Ferraz e Aerts (2005) 
também identificaram que a maioria dos ACS tem um 
número elevado de famílias sob sua responsabilidade. 
O número de ACS deve ser suficiente para oferecer co-
bertura completa, sendo o limite máximo de 750 pes-
soas por ACS (BRASIL, 2006b). Os ACS deste estudo 
desenvolviam suas atividades na sua microárea e nas 
outras microáreas descobertas, diante do aumento do 
volume de trabalho. Sugere-se que houve prejuízo na 
qualidade e na abrangência da atenção à saúde. 

A predominância de mulheres na profissão foi de-
monstrada em outros estudos com ACS (BERNARDES,
2008; FERRAZ; AERTS, 2005; GESSNER, 2006; 
KLUTHCOVKY, 2005; NOGUEIRA; SILVA; RAMOS, 
2000; SILVA; DALMASO, 2002; VASCONCELOS; 
COSTA-VAL, 2008). Diferentemente de Nogueira, Silva e 

Ramos (2000), a maioria dos entrevistados negou ter 
como função de ACS sua primeira oportunidade de 
trabalho remunerado. Semelhante ao estudo de Silva 
e Dalmaso (2002), ser agente comunitário de saúde foi 
uma oportunidade para o retorno ao mercado de traba-
lho para muitos. Destaca-se que a falta de experiência 
dos ACS deste estudo no setor saúde é mais um aspec-
to que os diferencia dos demais integrantes da equipe 
de saúde da família e, inclusive, pode dificultar o de-
sempenho de suas atribuições.  

No contexto em que as atividades dos ACS envol-
vem o cuidado e a dedicação, o exercício predominan-
te de mulheres nesta profissão implica a discussão 
de questões de gênero. Wai (2007) identificou que o 
ACS do gênero masculino apresentava dificuldade 
no desenvolvimento de suas tarefas ao estabelecer 
o vínculo, entrar no domicílio no qual só havia uma 
mulher e orientar quanto aos cuidados em saúde da 
mulher. Theisen (2004) constatou que as próprias ACS 
reconhecem este trabalho como sendo do instinto fe-
minino e da mulher por exigir características que so-
cialmente são atribuídas à mulher. As autoras deste 
artigo, todavia, defendem que a atitude de cuidar não 
seja atribuição exclusiva de uma categoria profissional  
nem do gênero feminino. 

A expansão do trabalho feminino acontece de ma-
neira precária, caracterizada pela informalidade e a re-
muneração salarial inferior à do homem, além de reali-
zação de jornadas de trabalho mais longas (ANTUNES, 
1999). Em geral, a mulher realiza dupla jornada de tra-
balho, dentro e fora do lar, inclusive a ACS (WAI, 2007), 
e ao fazê-lo, além da duplicidade do ato do trabalho, ela 
é duplamente explorada pelo capital – trabalho domés-
tico e externo ao lar (ANTUNES, 1999). Diante das con-
dições de trabalho que extrapolam as suas expectativas 
e sua formação profissional, os ACS do gênero femini-
no estão mais vulneráveis para sofrer prejuízos, doença 
e sofrimento consequentes da emancipação feminina 
com a saída do ambiente doméstico (THEISEN, 2004). 
Neste estudo, foi constatada a lógica que rege a organi-
zação e as relações de trabalho em que os trabalhadores 
se submetem a condições de trabalhos precárias, baixa 
remuneração e produtoras de sofrimento. 

O fato de a maior parte dos ACS residir na área da 
comunidade em que atuam atende aos requisitos esta-
belecidos na legislação. O longo tempo de moradia dos 
ACS no local em que trabalham corrobora com Vascon-
celos e Costa-Val (2008) e Ferraz e Aerts (2005). Entre-
tanto, alguns estudos apontam as desvantagens de o 
ACS morar no bairro em que trabalha (THEISEN, 2004; 
WAI, 2007). Para Camelo e Angerami (2004), os ACS 
estão mais vulneráveis às manifestações de estresse do 
que outros membros da equipe devido à sua proximida-
de e ao vínculo constante com a comunidade. 

No entanto, a finalidade de escolher moradores dos 
próprios bairros para desempenhar a função de ACS é 
aumentar a eficácia das ações de educação em saúde 
(NUNES et al., 2002). Bonstein e Stotz (2008) encontra-
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ram na literatura que o papel do ACS, como mediador, é 
muito referenciado tanto no que diz respeito à mediação 
entre o serviço de saúde e a comunidade, como no que 
se trata à mediação de saberes. Essa mediação implica 
contradições que significam, por um lado, prestígio e 
poder junto à comunidade de sua área de atuação e, por 
outro, desgaste ao absorver pressões da população insa-
tisfeita com o serviço ou que procuram conseguir favo-
recimentos em termos de acesso (NUNES et al., 2002). 

Além do tempo de moradia que pode aumentar 
o vínculo entre a comunidade e o trabalhador, deve-
se avaliar a qualidade da relação entre esses sujeitos 
(FERRAZ; AERTS, 2005). Por exemplo, sua empatia 
com a população pode facilitar a integração desta com 
o serviço de saúde. Neste estudo, o tempo de exercício 
na profissão foi superior ao observado por Vasconcelos
e Costa-Val (2008) e semelhante aos outros estudos (BER-
NARDES, 2008; FERRAZ; AERTS, 2005), concluindo-se 
que houve baixa rotatividade dos trabalhadores. No en-
tanto, o tempo médio de trabalho como ACS coincide 
com o tempo de uma gestão de governo municipal – 4 
anos. Pode-se inferir que estes ACS estão vulneráveis a 
deixar o trabalho conforme a vontade política vigente.   

A grande participação do ACS em atividades na 
comunidade reforça seu perfil profissional que é ca-
racterizado, segundo Nogueira, Silva e Ramos (2000), 
por sua liderança e desenvolvimento de trabalhos na 
comunidade. Porém, critica-se a pequena participação 
dos ACS nos espaços de decisões políticas, como o 
conselho de saúde, que repercutem no fortalecimento 
ou no enfraquecimento da ESF. Neste estudo, obser-
vou-se o paradigma semelhante ao apresentado por 
Silva e Dalmaso (2002) em que o ACS possuía uma 
atuação maior nas questões técnicas e mais frágil 
quanto à dimensão de atuação política.

A maioria dos entrevistados possuía escolaridade 
superior ao estabelecido pela Lei nº 11.350/2006. Esse 
achado corrobora outros estudos (BERNARDES, 2008; 
VASCONCELOS; COSTA-VAL, 2008; KLUTHCOVKY,
2005). De acordo com Ferraz e Aerts (2005), quanto 
mais anos de estudos o ACS tem, mais condições ele 
terá de aprender e orientar as famílias. Cerca de metade 
dos ACS fizeram um curso técnico, sendo a maioria na 
área de enfermagem. Segundo Nogueira, Silva e Ramos 
(2000), uma das interpretações para o perfil profissional 
do ACS o aproxima do campo da enfermagem. A ten-
dência de profissionalização no campo de atuação da 
enfermagem também foi observada por Silva e Dalmaso 
(2002). Nota-se que o ACS inclina-se mais para o polo 
técnico, conforme afirmam Silva e Dalmaso (2002). Por 
outro lado, para Reis (2005), a estratégia de superação 
das dificuldades cotidianas do trabalho foi a mudança 
de profissão em que o ACS faz o curso técnico-profis-
sionalizante a fim de obter o reconhecimento social e a 
valorização salarial.

A faixa etária de adultos jovens foi a mais preva-
lente tanto neste estudo, quanto em estudos sobre 
ACS (BERNARDES, 2008; FERRAZ; AERTS, 2005; 

KLUTHCOVKY, 2005; VASCONCELOS; COSTA-VAL, 
2008). Observou-se o predomínio de ACS casados o que 
também foi verificado em outros estudos (BERNARDES, 
2008; KLUTHCOVKY, 2005; FERRAZ; AERTS, 2005; 
GESSNER, 2006).

A crença religiosa foi afirmada pela maioria abso-
luta dos participantes deste estudo, bem como na pes-
quisa de Vasconcelos e Costa-Val (2008). As autoras 
deste trabalho concordam com Ferraz e Aerts (2005) 
sobre a importância da religião para o ACS sob a jus-
tificativa de que as crenças pessoais influenciam sua 
relação com a população e o desempenho do seu pa-
pel. Além disso, os valores culturais e religiosos po-
dem influenciar na concepção de saúde do indivíduo 
(SCLIAR, 2007). A religiosidade pode favorecer a ado-
ção de hábitos saudáveis, a integração e valorizar a 
percepção que o indivíduo tem de si mesmo, compre-
endendo-se como parte de um propósito maior. Além 
disso, possibilita um enfrentamento frente a situações 
de sofrimento e de desafios vivenciadas com frequên-
cia por esses trabalhadores.

Quase a totalidade dos entrevistados relatou estar 
satisfeita em atuar como ACS. Contrário aos resultados 
de Vasconcelos e Costa-Val (2008), uma parte impor-
tante dos participantes afirmou ter problemas de saú-
de. O resultado do presente estudo é semelhante ao de 
Bernardes (2008) e Kluthcovky (2005). Os achados de 
Lunardelo (2004) foram confirmados no que se refere 
à exposição dos ACS a problemas de saúde, porém a 
desmotivação e a insatisfação no trabalho não foram 
identificadas no presente estudo. Semelhante a Silva 
e Dalmaso (2002), os entrevistados encontraram-se sa-
tisfeitos com o trabalho, motivados pelo sentimento de 
solidariedade, resolutividade, de reconhecimento do 
trabalho e ampliação do campo de conhecimento. No 
entanto, as autoras alertam que a satisfação não elimina 
as situações de angústias e sofrimento.  

Neste estudo, os tipos de patologias apresentadas 
pelos entrevistados confirmam a tendência de transi-
ção da morbimortabilidade do trabalhador apontada 
por Lacaz (2003). Segundo esse autor, trata-se de uma 
mudança no perfil do adoecimento em que o mal-estar 
difuso acomete, precocemente, os indivíduos por pa-
tologias comuns na população em geral. Sendo assim, 
diminuem-se as doenças profissionais e as relacionadas 
ao trabalho e tornam-se mais prevalentes as doenças 
crônicas não transmissíveis.  

Theisen (2004) também observou que os fatores de 
sofrimento e adoecimentos, num primeiro momento, 
não são visíveis, porque eles estão subjacentes a alguns 
valores e crenças socialmente aceitos como naturais. 
Segundo a pesquisadora, os riscos aos quais as ACS se 
expõem estão produzindo efeitos a longo prazo, porque 
de imediato são invisíveis, provocando desgaste de for-
ma cumulativa. Os fatores de riscos citados são: o fato 
de morar no mesmo local em que trabalha, o contato di-
reto com pessoas com dificuldades e/ou patologia gra-
ves e a precarização do trabalho. 
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A prática de atividade física é benéfica à saúde a 
fim de prevenir ou controlar as doenças crônico-de-
generativas e melhorar a qualidade de vida (NAHAS, 
2003). Apesar disso, na população em geral, observa-se 
a diminuição da prática de atividade física que, gradu-
almente, é subsituída por atividades mais passivas. Os 
ACS contrariam essa tendência de comportamentos se-
dentários, pois o desenvolvimento de suas atividades 
laborais exige bastante aptidão e capacidade física, uma 
vez que necessitam caminhar. Ainda assim, deve-se 
estimular que mais ACS reservem alguns minutos da 
semana para realização de exercício físico.

No que diz respeito ao WHOQOL-Bref, o tempo 
médio para seu preenchimento observado neste estu-
do está de acordo com o Grupo WHOQOL-Bref e com 
outros estudos (GESSNER, 2006; KLUTHCOVKY, 2005; 
VASCONCELOS; COSTA-VAL, 2008). A média dos es-
cores acima de 50 pontos indica avaliações médias boas, 
no que se referem à QVG e aos domínios, que também 
foram encontradas em outros estudos (BERNARDES,
2008; KLUTHCOVSKY, 2005; GESSNER; 2006; 
VASCONCELOS; COSTA-VAL, 2008). A ordem decres-
cente dos domínios do WHOQOL-Bref foi igual ao estu-
do de Vasconcelos e Costa-Val (2008). O melhor e o pior 
escore, nos domínios físico e meio ambiente, respec-
tivamente, também foram observados por Bernardes 
(2008), sendo que o menor escore médio concorda com 
os resultados de Kluthcovky (2005) e Gessner (2006). 

Os achados da QVG deste estudo estão compatíveis 
com a literatura (BERNARDES, 2008; KLUTHCOVSKY, 
2005; GESSNER; 2006). No entanto, Vasconcelos e 
Costa-Val (2008) encontraram um percentual muito su-
perior de satisfação com a saúde. Considera-se preocu-
pante o fato de 24 (32,8%) ACS, apesar de serem pro-
fissionais da equipe de saúde da família, avaliarem sua 
satisfação com a própria saúde de forma intermediá-
ria ou negativa. Ainda assim, esse percentual pode ser 
superior, uma vez que se observa a tendência de sele-
cionar os “trabalhadores sadios” em atividade, enquan-
to aqueles que estão doentes estão afastados ou demiti-
dos, segundo Kluthcovsky (2005). 

Neste estudo, nas facetas dor e mobilidade, destaca-
se a ótima capacidade para o trabalho, uma vez que a 
profissão de ACS está diretamente relacionada com a 
condição física. Suas atividades não devem ser desen-
volvidas dentro do serviço de saúde, mas sim na comu-
nidade (BRASIL, 2006b). 

Uma boa locomoção é fundamental para cumprir 
suas atribuições, especialmente caminhar, meio mais 
econômico para realizar as visitas domiciliares, sendo 
que alguns locais são distantes e o acesso pode ser difi-
cultado por barreiras geográficas. No entanto, na faceta 
transporte, foi identificada menor satisfação, que pode 
ter relação com o desgaste físico dos ACS, descrito por 
Reis (2005), e a ausência de recebimento de auxílio fi-
nanceiro para se deslocar. Além disso, observou-se que, 
no domínio físico, houve menor satisfação na faceta 
energia e fadiga tanto no presente estudo, quanto na 

pesquisa de Kluthcovsky (2005). As autoras deste tra-
balho sugerem que ocorram melhorias na locomoção 
dos ACS, no desenvolvimento de suas atividades, pois 
desta forma poderia aumentar a satisfação dos mesmos 
e, consequentemente, promover qualidade de vida. 

O fato de o domínio relações sociais ser composto 
por menor número de questões (três) implica menos 
representação no número de questões, sendo assim, 
torna-se menos estável sob análise da psicometria 
(FLECK, 2000). As autoras deste estudo avaliaram 
como positivo o resultado da faceta suporte e apoio 
social e o relacionaram com as atribuições dos ACS, 
pois eles devem conhecer e orientar sobre os recursos 
sociais existentes na comunidade para que sejam uti-
lizados corretamente. 

O alto escore na faceta relações sociais está com-
patível com as atribuições dos ACS, que envolvem a 
produção de relação com a comunidade e a equipe de 
saúde da família, como é o caso do acolhimento e do 
vínculo. Dessa forma, os ACS utilizam tecnologias leves 
ou leve-duras na produção do cuidado que se referem a 
um conjunto de conhecimentos e agires dispersos nas 
experiências e nos modos singulares de cada profissio-
nal de saúde (FERREIRA et al., 2009)

O baixo escore no domínio meio ambiente merece 
atenção, pois um trabalho que proporciona oportu-
nidades restritas de criação e escolha da maneira de 
realizar a tarefa pode ser perigoso à saúde dos tra-
balhadores (DEJOURS et al., 1993). Para Reis (2005), 
não é o cargo de ACS que gera sofrimento, mas sim 
suas condições de trabalho. Devem-se criar espaços 
democráticos de escuta e acolhimento que possibili-
tem trocas entre a comunidade, os trabalhadores e os 
gestores de saúde para que encontrem, coletivamente, 
estratégias para melhorias de suas condições de traba-
lho e da qualidade do cuidado em saúde à população 
(SANTOS-FILHO, 2007).  

As condições de insegurança física e de falta de 
proteção remetem às situações descritas por Fortes 
e Spinetti (2004), nas quais os ACS, além de cui-
darem das questões complexas de saúde e doença, 
tornam-se cúmplices de informações sigilosas capa-
zes de os colocarem em risco de morte e convivem 
com a violência organizada por gangues e narcotrá-
fico. As avaliações intermediárias e negativas para 
os cuidados de saúde e socais de 32 (43,9%) entre-
vistados são alarmantes pelo fato destes serem pro-
fissionais integrantes da equipe de saúde da família 
e terem maior acesso aos conhecimentos em saúde, 
à prevenção e ao tratamento de doenças. Esperava-se 
um maior percentual de avaliações positivas. 

Os resultados incipientes sobre oportunidade de 
recreação e lazer são preocupantes, uma vez que pos-
suem implicações tanto na sua própria saúde e quali-
dade de vida, quanto na de outros indivíduos. Além 
da ampliação do conceito de saúde, deve-se conside-
rar a ressignificação e a ampliação daquilo que tradi-
cionalmente se definia como práticas em saúde (LUZ, 
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2000). Os entrevistados parecem estar distantes dessas 
mudanças de sentidos em que atividades lúdicas, de 
esporte e recreação são consideradas como atividades 
de saúde. Pode-se afirmar que 86,3% dos entrevistados 
são mulheres de classes subalternas, ou seja, trata-se 
do segmento social que mais sofre os efeitos negativos 
do capitalismo em que há instabilidade no vínculo de 
emprego, condição precária de moradia, má qualidade 
da educação, restrita oportunidade de lazer e participa-
ção nas atividades culturais, transporte público ruim, 
aumento da violência e insatisfatória atenção à saúde 
(CANTON, 2008). Segundo essa pesquisadora, as mu-
lheres são mantidas dentro de suas casas e seus espaços 
de lazer ficam restritos ao ambiente doméstico ou a áre-
as coletivas da comunidade. 

Este estudo possibilitou uma avaliação sobre as 
condições de trabalho e a qualidade de vida geral de 
um grupo de ACS, além de um melhor entendimento 
sobre o tema. No entanto, uma das limitações do estudo 
refere-se ao momento de instabilidade política, caracte-
rizado pela mudança na gestão da Autarquia Municipal 
de Saúde e seus impactos no processo de trabalho, que 
pode ter influenciado na qualidade de vida e nas res-
postas dos participantes. Sugere-se que outros estudos 

utilizem métodos que investiguem a subjetividade dos 
ACS e a organização do seu processo de trabalho, que 
repercutem diretamente na qualidade de vida e podem 
levar ao sofrimento ou promover saúde. 

Considerações finais

Apesar das condições de trabalho serem precárias 
e promotoras de sofrimento aos ACS, houve avaliação 
positiva para as questões que compõem a QVG e para 
os domínios físico, psicológico e relações sociais. A 
avaliação foi intermediária para o domínio meio am-
biente. Destaca-se que o menor escore neste domínio 
revela necessidades não apenas dos ACS, mas das 
comunidades. A qualidade de vida e a melhoria das 
condições de saúde da população brasileira dependem 
da participação social, do modelo de gestão adotado 
pelo Estado e de um conjunto de ações desenvolvidas 
pelos profissionais na área da saúde. Diante disto, faz-
se necessário estabelecer compromissos mútuos entre 
os trabalhadores, os gestores e a comunidade, pois o 
papel dos ACS é importante para a consolidação do 
modelo de saúde centrado no cuidado dos indivíduos, 
das famílias e da comunidade. 
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Resumo

No presente trabalho foram caracterizados, qualitativa e quantitativamente, 
os resíduos de serviços de saúde (RSS) do Centro de Ensino em Saúde (CES) 
de uma instituição pública de ensino localizada em Campo Grande-MS. Foi 
investigado o gerenciamento dos resíduos de 25 laboratórios de ensino e pes-
quisa, que geram em média 155,9 kg de RSS por semana. Determinou-se para 
o CES as taxas de geração de resíduos iguais a 0,29 kg.pesquisa-1.dia-1 e 0,11 
kg.aula-1.dia-1, respectivamente, para as atividades de pesquisa e ensino. Após 
a análise preliminar de riscos, verificou-se que a instituição apresenta riscos 
químicos e biológicos que se estendem para fora do limite de suas instalações, 
impactando direta ou indiretamente a sociedade e o ambiente. Muitos labora-
tórios se enquadraram na categoria de risco máximo, sendo os mais críticos os 
de Patologia, Histologia, Anatomia Humana e Anatomia Veterinária.

Palavras-chave: resíduos de serviços de saúde; riscos; instituição de ensino; 
meio ambiente; saúde pública.

Abstract 

In the present study  health care waste (HCW) management of 25 teaching and research 
laboratories of the Centro de Ensino em Saúde (CES) (Health Education Center) in a 
public university located in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil was qualitative 
and quantitatively assessed. They generate an average of 155.9 kilograms of HCW 
per week, with generation rates of 0.29 kg.research-1.day-1 and 0.11 kg.class-1.day-1, 
for research and teaching activities respectively. A preliminary risk analysis showed 
that the chemical and biological risks present in the institution expand beyond the 
limits of its premises, impacting, directly or indirectly, the surrounding community and 
environment. Many of the laboratories fit into the highest risk category, the most critical 
ones being those of Pathology, Histology, Human Anatomy, and Veterinary Anatomy.

Keywords: health care waste; risks; educational institution; environment; 
public health.
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Introdução

Os resíduos de serviços de saúde (RSS), defini-
dos como resíduos gerados em estabelecimentos que 
prestam serviços de assistência à saúde humana ou 
animal, representam uma fonte potencial de riscos 
para a saúde de quem os manipula no ambiente intra- 
e extraestabelecimento gerador e, por isso, órgãos go-
vernamentais como a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) estabeleceram normas e resoluções como 
instrumentos de orientação, fiscalização e exigência 
de práticas adequadas para o manejo de tais resíduos 
a fim de minimizar e/ou eliminar danos à saúde dos 
trabalhadores, à sociedade e ao ambiente. Apesar da 
existência desse conjunto de normas, são muitos os 
estabelecimentos no país em que essas não são cum-
pridas, repercutindo em casos evitáveis de infecções 
hospitalares, doenças ocupacionais e acidentes de 
trabalho (BRASIL, 2006). Além disso, a deposição 
de RSS em lixões e aterros controlados tem possibi-
litado a proliferação de vetores, a disseminação de 
doenças infectocontagiosas e a poluição de solo, ar e 
água (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 
(BRASIL), 2005; HOYOS et al., 2008).

Muitos estudos têm sido realizados no Brasil e 
em outros países tratando da problemática em tor-
no da gestão dos RSS, citando-se como exemplos os 
trabalhos descritos por Cassoli (2006), Ferreira e An-
jos (2001), Garcia e Zanetti-Ramos (2004), Helland 
(2009), Hoyos et al. (2008), Tsakona, Anagnostopou-
lou e Gidarakos (2007), os quais relataram que a ges-
tão adequada dos RSS nos estabelecimentos de saúde 
onde são gerados não vem ocorrendo, apesar de cons-
tituir-se em um fator preponderante para minimizar-
se os impactos negativos associados a tais resíduos.

De acordo com as resoluções nº 306 da Anvisa 
(BRASIL, 2004) e nº 358 do Conama (CONSELHO NA-
CIONAL DE MEIO AMBIENTE (BRASIL), 2005), os 
RSS são classificados nos grupos A (resíduos poten-
cialmente infectantes), B (resíduos químicos), C (re-
síduos radioativos), D (resíduos comuns) e E (resídu-
os perfurocortantes). Segundo as citadas resoluções, 
as diferentes classes de RSS devem ser gerenciadas 
conforme suas características, sendo que os resíduos
do grupo D podem ter manejo similar aos resíduos 
sólidos urbanos (RSU); os do grupo C devem ser ge-
renciados sob a supervisão da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN); enquanto que os resíduos 
pertencentes aos grupos A e E, bem como alguns 
do grupo B, enquadrados na categoria dos resíduos 
perigosos (classe I) da NBR 10.004 (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004), devem 
receber tratamento adequado, sob a responsabilidade 
de suas fontes geradoras.

A análise preliminar de riscos (APR), baseada na 
norma militar STD 882 do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos da América (ESTADOS UNI-
DOS, 2000), método que foi indicado para uso pela 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 
Roessler (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL HENRIQUE ROESSLER, 2001) e pelo 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), pode ser aplica-
da na avaliação dos riscos e danos associados à ges-
tão inadequada dos RSS. Em tal método, é elaborada 
uma matriz de priorização, em que são associadas 
categorias de severidade (CS), com categorias de fre-
quência dos riscos (CF), resultando em categorias de 
risco (CR). As CS são divididas em: I (catastrófica) 
– associada aos cenários de acidentes com potencial 
para causar várias vítimas fatais, danos irreparáveis 
às instalações e ao meio ambiente; II (crítica) – asso-
ciada aos cenários de acidentes com potencial para 
causar uma ou algumas vítimas fatais, grandes danos 
ao meio ambiente e às instalações, porém, há pos-
sibilidade de ações corretivas imediatas para que se 
evite seu desdobramento em catástrofe; III (marginal) 
– associada aos cenários de acidentes com potencial 
para causar ferimentos ao pessoal, pequenos danos 
ao meio ambiente ou aos equipamentos, podendo 
acarretar redução significativa da produção e im-
pactos ambientais controláveis e restritos ao local de 
instalação; IV (desprezível) – associada aos cenários 
de acidentes mais simples, como incidentes opera-
cionais que podem causar indisposição ou mal-estar 
ao pessoal e danos insignificantes ao meio ambiente 
e aos equipamentos (facilmente reparáveis e de baixo 
custo), sem impactos ambientais. As CF são dividi-
das em: A (frequente) – pelo menos uma ocorrência 
do cenário de acidente já foi registrada no próprio 
sistema e é esperada a ocorrência de várias vezes du-
rante a vida útil da instalação; B (provável) – espera-
se uma ocorrência do cenário de acidente durante a 
vida útil do sistema; C (ocasional) – a ocorrência do 
cenário de acidente depende de uma única falha (hu-
mana ou de equipamento); D (remota) – falhas múl-
tiplas no sistema (humanas e/ou dos equipamentos) 
podem levar à ocorrência do cenário de acidente, mas 
não é esperada sua ocorrência durante a vida útil da 
instalação; E (improvável) – cenários que dependem 
de falhas múltiplas nos sistemas de proteção, sendo 
extremamente improvável a sua ocorrência durante 
a vida útil da instalação (ESTADOS UNIDOS, 2000). 
Os valores de CR auxiliam na interpretação dos ris-
cos identificados e estão apresentados na Tabela 1.

No presente trabalho são descritos qualitativa e 
quantitativamente os RSS gerados no Centro de En-
sino em Saúde (CES) de uma instituição pública de 
Ensino Superior localizada no Município de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul (MS), apresentando-se 
também uma análise preliminar dos riscos associa-
dos ao gerenciamento de tais resíduos.  
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Categorias de Severidade (CS)

IV (desprezível) III (marginal) II (crítica) I (catastrófica)

Categoria de 
frequência (CF)

A (frequente) 3     Moderada 4     Séria 5     Crítica 5     Crítica

B (provável) 2     Baixa 3     Moderada 4     Séria 5     Crítica

C (ocasional) 1     Desprezível 2     Baixa 3     Moderada 4     Séria

D (remoto) 1     Desprezível 1     Desprezível 2     Baixa 3     Moderada

E (improvável) 1     Desprezível 1     Desprezível 1     Desprezível 2     Baixa

Fonte: Estados Unidos (2000) modificado por Fundação Estadual de Proteção Ambiebtal Henrique Roessler (2001).

Tabela 1  Categorias de risco dos cenários de acidentes para análise preliminar de riscos

Metodologia

O trabalho foi realizado em um período de 22 meses, 
com início em fevereiro de 2008 e término em dezem-
bro de 2009, por um Grupo de Trabalho Local (GTL) 
com 5 integrantes, em 25 laboratórios do Centro de En-
sino em Saúde (CES) de uma universidade pública de 
Campo Grande, MS. Os membros do GTL eram alunos 
do curso de graduação em Engenharia Ambiental e do 
mestrado em Tecnologias Ambientais.

A coleta dos dados quali-quantitativos foi iniciada 
após a assinatura de um Termo de Autorização pelos 
responsáveis dos departamentos que compreendiam os 
laboratórios avaliados.

Coleta dos dados

Os dados foram obtidos através de levantamentos 
in situ no CES, realizados pelo GTL, com periodici-
dade mínima de 3 vezes por semana, observando-se 
como era efetuada a gestão dos RSS; efetuando-se 
consultas, autorizadas pela chefia do departamento, 
a técnicos dos laboratórios, trabalhadores da limpeza, 
alunos, servidores e professores da instituição; reali-
zando-se campanhas de pesagens; e analisando-se as 
condições estruturais dos locais investigados, preen-
chendo-se um check-list que incluia aspectos de se-
gurança do trabalho (riscos biológicos, físicos e quí-
micos) e o atendimento aos requisitos estabelecidos 
na Resolução RDC Anvisa nº 306 (BRASIL, 2004), Re-
solução Conama nº 358 (BRASIL, 2005), Norma Regu-
ladora (NR) 32 do Ministério do Trabalho e Emprego 
(BRASIL, 2009) e normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT): NBR 9.191, 10.004, 12.809, 
12.810, 13.853 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOR-
MAS TÉCNICAS, 1993a, 1993b, 1997, 2002, 2004). 

Foram consultadas pelo menos duas pessoas em 
cada laboratório, totalizando 80 consultas. Em tais le-
vantamentos foram obtidas informações sobre: as ati-
vidades rotineiras de cada laboratório; o número e a 
ocupação dos frequentadores (estudantes e trabalha-
dores); cursos atendidos; quantidade de aulas práticas 

ministradas; descrição dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) e/ou coletiva (EPC) utilizados; tipos 
de RSS gerados; utensílios empregados no manejo dos 
RSS (recipientes, sacos plásticos, carrinhos coletores); 
método de coleta interna e externa dos RSS; existên-
cia de programas de reciclagem de resíduos; nível de 
conhecimento dos frequentadores dos laboratórios a 
respeito dos riscos relacionados ao manejo dos RSS e 
capacitação quanto às questões ambientais e de segu-
rança no trabalho relativas a tais resíduos. 

A identificação dos RSS foi realizada a partir da 
observação do conteúdo dos recipientes de disposição 
dos resíduos, distribuídos nos diversos ambientes, e 
consultas às descrições das metodologias aplicadas 
nos procedimentos laboratoriais. Os RSS identifica-
dos foram classificados de acordo com a Resolução 
RDC Anvisa nº 306 (BRASIL, 2004). 

Os resíduos gerados no CES foram quantificados 
através da pesagem dos sacos que os continham, duran-
te 7 dias consecutivos, conforme a metodologia propos-
ta pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), com uma 
balança de bancada da marca Toledo, com capacidade 
de 12,5 kg e precisão de 5 g. Após a coleta interna, e an-
tes de serem encaminhados para o abrigo externo, os sa-
cos contendo os resíduos eram etiquetados com o nome 
do laboratório de origem. Como não havia segregação 
dos RSS nos laboratórios investigados, as massas dos 
resíduos foram anotadas segundo seus setores de ori-
gem. Foram realizadas quatro campanhas de pesagem 
em 2009 (a primeira, de 25 a 31 de maio; a segunda, de 
13 a 19 de julho; a terceira, de 05 a 11 de outubro; e a 
quarta, de 30 novembro a 06 de dezembro), sendo que 
a 1ª e a 3ª ocorreram em período letivo, e a 2ª e a 4ª 
em período de férias para avaliar-se a sazonalidade da 
quantidade de resíduos gerados no CES.

 Para se ter uma projeção da quantidade de cada 
grupo de RSS presente na totalidade dos resíduos ge-
rados no CES, foi usado como referência o que está 
descrito na literatura (AGÊNCIA NACIONAL DE VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA, 2006): os resíduos do grupo 
A representam 15% do total dos RSS gerados; os do 
grupo B, 3%; os do grupo C, 1%; os do grupo D, 80% 
e os do grupo E, 1%.
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Processamento dos dados e análise preliminar de riscos

O programa computacional Microsoft® Office Excel 
2003 foi empregado para o processamento dos dados 
das campanhas de pesagem e na elaboração da estatís-
tica descritiva (média e desvio padrão), para a avaliação 
da dispersão e do comportamento da variação sazonal 
dos valores mássicos dos resíduos. 

Para o cálculo da taxa de geração diária de resíduos
(em quilogramas) de cada setor, foi considerado que 
os resíduos são gerados em duas atividades distintas: 
ensino  (aulas práticas dos cursos de graduação e pós-
graduação); e desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
trabalhos de iniciação científica, especialização, mestra-
do e doutorado. Como as pesquisas realizadas no CES 
utilizam os laboratórios todos os dias, inclusive nos 
finais de semana e nas férias, determinou-se uma taxa 
de geração de RSS para pesquisa em kg.pesquisa-1.dia-1, 
a partir das pesagens realizadas nos períodos de férias 
acadêmicas. Obteve-se uma média dos valores das pesa-
gens no período de férias, que foi dividida pelo número 
de pesquisas em andamento no período das pesagens 
e por 7 dias da semana. A taxa de geração de RSS em 
aulas de graduação do CES foi calculada pela diferença 
entre o valor total semanal dos resíduos aferidos no pe-
ríodo letivo, subtraindo-se a massa de RSS determinada 
nos períodos de férias (pesquisa). Os valores calculados 
foram divididos pelo número de aulas semanais e por 5 
dias (segunda a sexta), obtendo-se duas taxas de geração 
de RSS, em kg.aula-1.dia-1, correspondentes às 2 campa-
nhas de pesagens do período letivo.

Ao final das pesquisas, um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) foi elabora-
do para o CES. Para se converter os parâmetros mássi-
cos aferidos, em kg.dia-1, para unidade volumétrica, em 
m3/dia-1, aplicou-se a densidade média dos RSS descrita 
na literatura (MONTEIRO et al., 2001), de 280 kg.m-3.
Os recipientes coletores de RSS e a estrutura física 
necessária para recebê-los (abrigo externo) foram pro-
jetados de acordo com o volume de resíduos gerados, 
observando-se a capacidade de armazenamento compa-
tível com a periodicidade de coleta do sistema de lim-
peza urbana local, conforme prevê a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (2006). Vale ressaltar que, para 
tais dimensionamentos, foram consideradas as maiores 
taxas de geração de RSS aferidas, pois, nesses casos, 
deve-se sempre se dimensionar pela carga máxima e 
não pela média para se atender às situações mais críti-
cas quanto à geração desses resíduos. 

A partir dos dados levantados in situ, foi possível 
identificar as falhas operacionais existentes no atual 
sistema de gerenciamento dos RSS do CES que pode-
riam ocasionar acidentes e, aplicando-se a metodologia 
baseada na norma militar STD 882 do Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos da América (ESTADOS UNI-
DOS, 2000), foi realizada a análise preliminar de riscos 
(APR) relativa ao manejo de tais resíduos. No caso de 
laboratórios com mais de um cenário de acidente, a 
CR atribuída foi o maior valor encontrado. Conforme o 

grau de risco de cada laboratório, definiu-se quais ne-
cessitam de ações imediatas. Para o CES como um todo, 
a categoria de risco foi obtida pelo cálculo da média dos 
valores de CR de todos os seus laboratórios.

Resultados e discussão

Características do setor avaliado e do manejo dos 
seus RSS

O Município de Campo Grande, capital do estado Mato 
Grosso do Sul (MS), tem 725 mil habitantes, não possui 
programa de coleta seletiva de RSU e produz aproximada-
mente 250 toneladas de RSS por mês, que são depositados 
em um lixão [CAMPO GRANDE (Município), 2009].

A universidade avaliada é um centro de referência, no 
estado do MS, na formação de recursos humanos nas áreas
da saúde. O seu CES é formado pelos departamentos de 
biologia (DBI); enfermagem (DEN); farmácia-bioquímica 
(DFB); morfofisiologia (DMF); patologia (DPA) e de tecno-
logia de alimentos e saúde pública (DTA), os quais com-
preendem 25 laboratórios, onde são realizadas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. A estrutura física do CES 
também conta com salas de aula, salas de reunião, secre-
tarias, banheiros, copa/cozinha e corredores largos. 

A partir de uma avaliação preliminar, 8 laboratórios 
do CES não foram incluídos no presente estudo ao consi-
derar-se que os resíduos ali gerados, por suas característi-
cas quali-quantitativas, não apresentavam significância. 

O CES contava com 202 funcionários, sendo 124 do-
centes, 41 técnicos ou auxiliares de laboratório, 8 traba-
lhadores da limpeza e 29 técnicos administrativos. Na 
Tabela 2 são listados os laboratórios do CES geradores de 
RSS associados: aos departamentos aos quais pertenciam; 
à quantidade média de aulas semanais (C); ao número de 
técnicos (T), docentes (Do) e à estimativa de alunos (Di) 
que os frequentavam; às classes de RSS ali gerados; e a 
algumas informações relativas ao seu manejo.

Nos locais investigados, os técnicos trabalhavam den-
tro dos laboratórios, de segunda a sexta-feira, durante 8 
horas diárias, enquanto que os docentes ministravam au-
las práticas em um ou mais laboratórios do CES, 1 ou 2 
vezes por semana, durante 1 a 3 horas. Os trabalhadores 
responsáveis pela limpeza atuavam no período de segunda 
a sexta-feira, das 6h às 15h e, no sábado, das 6h às 11h.
A partir das informações relativas à quantidade de aulas 
práticas ministradas em cada laboratório e ao número 
médio de alunos de cada curso atendido (Di), determi-
nou-se a quantidade de alunos que circulavam semanal-
mente em cada laboratório investigado. Na Tabela 2, os 
funcionários da limpeza aparecem somados ao número 
de técnicos e não foram separados por laboratório, pois 
frequentavam diversos locais ao mesmo tempo. Conside-
ra-se que o número de pessoas que frequentavam os labo-
ratórios do CES constitui-se em uma informação relevan-
te, pois revela quantas estavam diretamente expostas aos 
riscos relacionados ao manejo incorreto dos RSS.
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Laboratório
Depar-

tamento Cursos C T Do Di
Classes

RSS

Recipiente
para “E” (per-
furocortantes)

AE
Coleta

externa
Cenários (CS;CF) CR

Bioquímica DMF
B, E, F, 

FT, M, V, 
O, Q, Z

20 1 8 120 A, B, D, E Descartex A1 Comum

1(III;B) 2(III;B) 
3(II;C) 4(III;B) 8(II;B) 

9(II;C) 11(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

4

Biofisiofar-
macologia

DMF

B, E, EF, 
F, FT, 

M, V, O, 
P, Z

4 1 6 120 A, B, D, E Improviso A2 Especial

1(III;B) 2(III;B) 3(II;C) 
4(III;B) 7(III;B) 8(II;B) 

9(II;C) 11(III;C) 
13(III;C) 14(IV;B) 
15(III;C) 17(III;C)

4

Histologia DMF
B, E, F, 
FT, M, 

V, O
13 1 5 120 A, B, D, E Improviso A1 Comum

1(III;B) 2(III;B) 
3(II;C) 4(III;B) 

6(I;B) 8(II;B) 9(II;C) 
11(II;C) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

5

Anatomia 
humana

DMF
B, E, EF, 

F, M, 
O, P

12 2 5 100 A, B, D, E Improviso A2 Especial

1(III;B) 2(III;B) 
3(II;C) 4(III;B) 

5(I;B) 8(II;B) 9(II;C) 
11(II;C) 13(III;C) 
15(III;C) 17(III;C)

5

Anatomia 
veterinária

DMF V, Z 8 1 3 100 A, B, D, E Improviso A2 Especial

1(III;B) 2(III;B) 
3(II;C) 4(III;B) 

5(I;B) 8(II;B) 9(II;C) 
11(II;C) 13(III;C) 
15(III;C) 17(III;C)

5

Imunologia DPA
E, F, FT, 

M, V
5 1 3 60 A, B, D, E Descartex A1 Comum

1(III;B) 2(III;B) 3(II;C) 
4(III;B) 8(II;B) 11(II;C) 

14(IV;B) 15(II;C) 
16(II;D) 17(III;C)

4

Parasitologia 
humana

DPA
B, E, F, 

M
8 1 3 60 A, B, D, E Improviso

A1
HU

Comum

1(III;B) 2(III;B) 4(III;B) 
8(II;C) 9(II;C) 11(III;C) 

14(IV;B) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Parasitologia 
veterinária

DPA B, V, Z 3 1 5 60 A, B, D, E Descartex
A1
HV

Comum

1(III;B) 2(III;B) 3(II;C) 
4(III;B) 7(III;B) 8(II;C) 

11(III;C) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Microbio-
logia

DPA
B, E, F, 
FT, M, 

O, V
15 2 6 100 A, B, D, E Descartex A1 Comum

1(III;B) 3(II;C) 
4(III;B) 8(II;B) 

11(III;C) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

4

Patologia DPA
E, FT, 

M, O, V
11 1 7 60 A, B, D, E Improviso A1 Comum

1(III;B) 2(III;B) 
3(II;C) 6(I;B) 9(II;C) 

11(II;C) 13(III;C) 
14(IV;B) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

5

Biologia 
molecular 
e culturas 
celulares

DFB X - - 1 10 B, D, E Descartex A1 Comum
4(III;B) 8(II;C) 

12(II;C) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Tabela 2  Informações gerais sobre os laboratórios investigados do Centro de Ensino em Saúde (CES), Campo 
Grande-MS, e análise preliminar de riscos

(...)
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Na Tabela 2 também são descritos os grupos de RSS 
encontrados nos laboratórios do CES investigados, que 
incluíram materiais classificados nos grupos A, B (em 
sua maioria na forma líquida), D e E. Observou-se que 
não havia segregação dos resíduos nos locais de sua ge-
ração, fazendo com que todos os RSS estivessem sujei-
tos à contaminação por materiais potencialmente peri-
gosos. Verificou-se que a maioria dos resíduos gerados 
no CES era do grupo D (BRASIL, 2004), sendo grande 
parte deles constituída por materiais recicláveis. Nos 
setores administrativos, havia coleta seletiva dos papéis 
descartados, que eram separados e encaminhados para 
doação ou comercialização por membros da equipe de 
um projeto de extensão registrado na universidade. Ob-
servou-se, também, que algumas embalagens utilizadas 
no CES (garrafas, bombonas, contêineres) eram esterili-
zadas e reutilizadas, diminuindo-se assim a quantidade 
de resíduos ali descartados.

Nos levantamentos in situ, constatou-se que al-
guns produtos químicos potencialmente tóxicos e 
perigosos eram utilizados e armazenados inadequa-
damente nos laboratórios do CES, entre eles: ácidos 
(acético, clorídrico, fosfórico, nítrico e sulfúrico); 

bases (hidróxido de potássio, hidróxido de sódio); 
solventes orgânicos (acetona, álcool etílico, álcool 
metílico, benzeno, éter etílico, hexano, tetraclore-
to de carbono, xileno (xilol), clorofórmio); corantes 
(fucsina, violeta cristal, azul de toluidina, verde ma-
laquita); e outros materiais (água oxigenada, cloro 
granulado, creosoto, fenol, formaldeído, hipoclorito 
de sódio, solução sulfocrômica, sulfato de cobre). 
Tais produtos geravam resíduos após a sua utiliza-
ção ou o vencimento do prazo de validade, e as suas 
embalagens também são classificadas como resíduos 
perigosos, devendo receber destinação adequada.

Na Tabela 3 constam as massas totais aferidas dos 
resíduos gerados no CES em uma semana e a esti-
mativa da quantidade de cada grupo de RSS presen-
te, calculadas de acordo com a proporção sugerida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2006). 
Como o CES não gerava RSS do grupo C, considerou-
se que os resíduos do grupo E representavam 2% do 
total dos resíduos. Portanto, os resultados das quatro 
campanhas de pesagens revelaram que os laborató-
rios do CES investigados geravam, em média, 155,9 
kg.semana-1 de RSS.

Laboratório
Depar-

tamento Cursos C T Do Di
Classes

RSS

Recipiente
para “E” (per-
furocortantes)

AE
Coleta

externa
Cenários (CS;CF) CR

Química far-
macêutica

DFB F 3 1 2 40 B, D - A1 Comum

3(II;C) 5(III;B) 
11(II;C) 12(II;C) 
14(IV;B) 15(II;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Farmacog-
nosia

DFB F 3 1 2 40 B, D - A1 Comum
3(II;C) 4(III;B) 8(II;C) 

11(III;C) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Biologia 
geral

DBI
B, E, F, 
FT, O, 

V, Z
13 2 10 200

A, B, 
D, E

Descartex A1 Comum

1(III;B) 3(II;C) 4(III;B) 
8(II;B) 11(III;C) 

14(IV;B) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

4

Genética DBI B, V, Z 15 1 5 40
A, B, 
D, E

Descartex A1 Comum

1(III;B) 3(II;C) 4(III;B) 
8(II;C) 13(III;C) 

14(IV;B) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Microscopia/
Lupa

DBI
B, EF, 

M, P, Z
8 2 5 40 D, E Descartex A1 Comum

4(III;B) 8(II;C) 
12(II;C) 15(III;C) 
16(II;D) 17(III;C)

3

Biotério CES M 3 9 18 10
A, B, 
D, E

Descartex A3 Especial
1(III;B) 3(II;C) 
4(III;B) 7(III;B) 
8(II;C) 17(III;C)

3

Coleta 
interna

CES - - 8 - - - - - - 10(I;C) 4

CES CES - - - - - - - - - - 4

E: Enfermagem, EF: Educação Física, F: Farmácia, FT: Fisioterapia, M: Medicina, V: Medicina Veterinária, O: Odontologia, P: Psicologia, Q: Química, 
Z: Zootecnia, X: somente pesquisa, C: quantidade média de aulas práticas, T: técnicos, Do: docentes, Di: discentes, AE: abrigo externo, A1, A2, A3: abrigos 
externos do CCBS, HU: abrigo externo do hospital universitário, HV: abrigo externo do hospital veterinário, DMF: Departamento de Morfofisiologia, DPA: 
Departamento de Patologia, DFB: Departamento de Farmácia-Bioquímica, DBI: Departemento de Biologia, CES: Centro de Ensino em Saúde, CS: Categoria 
de Severidade, CF: Categoria de Frequência, CR: Categoria de Risco.

  Tabela 2  Informações gerais sobre os laboratórios investigados do Centro de Ensino em Saúde (CES), Campo 
Grande-MS, e análise preliminar de riscos

(...)
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Os valores das massas de RSS aferidos em todos os 
dias das campanhas de pesagens foram dispostos em um 
histograma de massas (Figura 1) para avaliar-se a frequên-
cia das quantidades de resíduos geradas no CES. Confor-
me pode ser visualizado na Figura 2, em 5 dias foram 
aferidos entre 0 e 10 kg de RSS gerados no CES; em 2 
dias, entre 10 a 20 kg; em 7 dias, entre 20 e 30 kg; em 6 
dias, entre 30 e 40 kg; em 3 dias, entre 40 e 50 kg; em 1 
dia, entre 50 e 60 kg. Além disso, as massas de RSS ge-
rados no CES aferidas a cada dia da semana (Figura 2) 
revelaram que, normalmente, as maiores quantidades fo-
ram medidas nas segundas-feiras, o que provavelmente 
ocorreu porque nos finais de semana (sábados à tarde e 
domingos) não havia coleta de resíduos no setor, sendo 
estes recolhidos na segunda-feira. Observa-se, também, 
que as massas de RSS aferidas durante o período letivo 
(1ª e 3ª pesagens) apresentaram valores maiores do que 

as massas medidas no período de férias (2ª e 4ª pesagens). 
A 1ª e a 4ª pesagens apresentaram valores muito próxi-
mos, provavelmente porque no primeiro semestre há um 
grande número de aulas práticas e menos uso dos labora-
tórios para a pesquisa; no segundo semestre este quadro 
é invertido, principalmente, no período de férias, quando 
as pesquisas são intensificadas devido à proximidade do 
término dos prazos para defesa de trabalhos de conclusão 
(mestrado e doutorado).

Tendo-se aferido 24 valores mássicos diários (tamanho 
da amostra) para os RSS gerados no CES, foi possível rea-
lizar uma análise estatística da geração diária de tais resí-
duos, a qual revelou que o desvio padrão geral das massas 
diárias de RSS aferidas no CES é muito elevado em rela-
ção à média geral e que os valores máximo e mínimo são 
muito discrepantes um do outro (Tabela 3 e Figura 1). 

Figura 1  Histograma de massas diárias de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) aferidas no Centro de Ensino em Saúde (CES), 
Campo Grande-MS 
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Dias de coleta de dados:
1ª pesagem (1 ao 6); 2ª pesagem (7 ao 12); 3ª pesagem (13 ao 18); 4ª pesagem (19 ao 24)

Data da pesagem 25/05 - 31/05 13/07 - 19/07 05/10 - 11/10 30/11 - 06/12

Período Letivo Férias Letivo Férias

1ª Pesagem 2ª Pesagem 3ª Pesagem 4ª Pesagem

RSS (kg.semana-1) 174,8 146,4 205,8 96,8

RSS grupo A (kg.semana-1) 26,2 22,0 30,9 14,5

RSS grupo B (kg.semana-1) 5,2 4,4 6,2 2,9

RSS grupo D (kg.semana-1) 139,8 117,1 164,6 77,5

RSS grupo E (kg.semana-1) 3,5 2,9 4,1 1,9

Tabela 3  Grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) gerados no Centro de Ensino em Saúde (CES), 
Campo Grande-MS, e suas respectivas quantidades

Grupos de RSS: A - resíduos potencialmente infectantes, B - resíduos químicos, C - resíduos radioativos, D - resíduos comuns, E - resíduos 
perfurocortantes
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Conforme foi descrito anteriormente, as massas 
de RSS aferidas nos períodos sem aulas (146,4 e 96,8 
kg.semana-1), perfazendo uma média de 121,6 kg.semana-1,
foram consideradas como sendo provenientes, exclusi-
vamente, de atividades de pesquisa. Na coordenadoria 
de pesquisas da universidade constavam 60 projetos 
de pesquisa em andamento no CES, no ano de 2009, 
os quais utilizavam os laboratórios incluídos na inves-
tigação. Por isso, para o cálculo da taxa de geração de 
RSS em pesquisas realizadas no CES, dividiu-se a taxa 
de geração diária pelo número de pesquisas cadastradas, 
resultando no valor de 0,29 kg.pesquisa-1.dia-1. Ressalta-
se que esta taxa média é apenas uma estimativa da mas-
sa dos RSS provenientes de atividades de pesquisa na 
instituição avaliada, mas não deve ser extrapolada para 
nenhum outro local devido às particularidades ineren-
tes aos diferentes tipos de pesquisas desenvolvidas em 
outras instituições de ensino e/ou em demais estabeleci-
mentos geradores de RSS.

Para o cálculo da taxa de geração de RSS em aulas 
práticas de cursos de graduação, levantou-se o número de 
práticas realizadas nos laboratórios do CES, que totaliza-
ram 164 no primeiro semestre e 155 no segundo semestre 
de 2009, resultando nas taxas de geração de 0,06 kg.aula-

1.dia-1 e 0,11 kg.aula-1.dia-1, respectivamente. Ao contrá-
rio das atividades de pesquisa, as aulas práticas seguem 
roteiros de ações metodológicas/pedagógicas e, por isso, 
tendem a manter certo padrão de geração de resíduos.

Verificou-se que as maiores quantidades de RSS ge-
radas no CES foram aferidas no Biotério, no laboratório 
de Biofisiofarmacologia e no laboratório de Parasitolo-
gia Humana, o que era esperado, pois estes laboratórios 
são utilizados com maior frequência em atividades de 
pesquisa, funcionando, inclusive, no período de férias. 

Além disso, nos dois primeiros são criados animais 
para experimentação, e também geradas grandes quan-
tidades de resíduos contendo serragem. 

As menores quantidades de RSS foram aferidas nos 
laboratórios de Anatomia Veterinária, Microbiologia e 
Microscopia, setores do CES onde são analisadas peças 
anatômicas e lâminas para microscópio ótico, utiliza-
das por longos períodos de tempo e por várias turmas 
de alunos antes de serem descartadas. 

Em relação ao acondicionamento dos RSS, exce-
tuando-se o Biotério e o laboratório de Microbiologia 
(DPA), todos os recipientes utilizados dentro dos labo-
ratórios do CES eram inadequados em relação ao que 
preconiza a legislação vigente (BRASIL, 2004). Perce-
beu-se que não havia regularidade na utilização dos 
sacos de acondicionamento dos RSS (brancos leitosos 
ou pretos) e que, em geral, estes eram frágeis, não apre-
sentando resistência à punctura e à ruptura. 

Nos laboratórios de Biofisiofarmacologia e de Anato-
mia Veterinária, os sacos contendo os resíduos do grupo 
A eram armazenados em um freezer e dispostos no abri-
go externo, apenas momentos antes da coleta externa. 

Verificou-se que, em 53% dos laboratórios gera-
dores de RSS do grupo E, eram utilizados recipientes 
do tipo Descartex® para o acondicionamento de RSS 
perfurocortantes, sendo estes adequados para tal fim, 
de acordo com a NBR 13.853 (ASSOCIAÇÃO BRASI-
LIEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997). Nos demais 
locais, os perfurocortantes (seringas, vidro quebrado, 
lâminas, bisturi, agulhas etc.) eram acondicionados em 
recipientes improvisados, inadequados ou diretamen-
te em sacos plásticos, misturados com outros resíduos, 
colocando em risco a saúde de quem os manuseasse.

Figura 2  Massas dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) coletados do Centro de Ensino em Saúde (CES), Campo Grande-MS, aferidas a cada 
dia da semana, nas quatro campanhas de pesagens
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A coleta interna dos RSS gerados nos laboratórios 
do CES investigados era realizada por 8 trabalhadores 
contratados por uma empresa terceirizada. Nos labo-
ratórios de Biofisiofarmacologia, Anatomia Humana, 
Anatomia Veterinária e no Biotério, a coleta interna 
dos RSS era realizada todos os dias; no laboratório de 
Histologia, era feita apenas uma vez por semana; e nos 
demais locais, era realizada de acordo com a demanda 
(verificada pelos trabalhadores responsáveis). 

A partir das consultas e dos levantamentos realiza-
dos, constatou-se que os trabalhadores responsáveis pela 
coleta interna dos RSS gerados nos locais investigados 
reclamavam de dores nas costas, ombros e braços. Tam-
bém constatou-se que estes não receberam treinamento 
para o manejo dos RSS, não utilizavam equipamentos 
de proteção individual (EPI) e desconheciam os riscos 
associados aos materiais que manipulavam. 

Em relação ao tratamento dos RSS gerados nos la-
boratórios do CES investigados, constatou-se que, nos 
laboratórios de Microbiologia e de Biologia Geral, os 
resíduos do grupo A eram tratados em autoclave e, pos-
teriormente, descartados como resíduos comuns. 

Os RSS gerados nos setores investigados eram desti-
nados a 3 abrigos externos:  A1 (no centro do CES), que 
recebia os resíduos da maioria dos laboratórios; A2 e A3 
(afastados do centro do CES), que recebiam os resíduos 
dos laboratórios de Biofisiofarmacologia, Anatomia Hu-
mana, Anatomia Veterinária e Biotério. Alguns RSS do 
grupo A gerados nos laboratórios de Parasitologia Hu-
mana e Parasitologia Veterinária eram encaminhados 
para o abrigo de RSS do Hospital Universitário (HU) e 
do Hospital Veterinário (HV), respectivamente. 

Constatou-se que o armazenamento externo dos 
RSS gerados em todo o CES era inadequado em relação 
às dimensões e às considerações técnicas estabeleci-
das pela Anvisa e pelo Conama (BRASIL, 2004; CON-
SELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (BRASIL), 
2005), visto que os abrigos A1, A2 e A3 consistiam de 
lixeiras comuns, constituídas por grades sobre suportes 
de ferro, abertas, sem identificação, dispostas em área 
permeável e acessíveis a qualquer pessoa e/ou animal 
(como cães, gatos, insetos). Observou-se, inclusive, 
que, em períodos chuvosos, os resíduos dispostos em 
tais lixeiras, expostos ao tempo, liberavam chorume e 
mau cheiro. Além disso, durante o período de estudo, 
verificou-se que, quase todos os dias, os sacos plásticos 
contendo RSS gerados no CES e dispostos nos abrigos 
externos eram manuseados e abertos por catadores in-
formais em busca de materiais recicláveis para comer-
cializá-los. Os resíduos dispostos nos abrigos externos 
A2 e A3 do CES eram recolhidos três vezes por semana 
(segundas, quartas e sextas-feiras) pelo caminhão de 
coleta especial para RSS, da empresa contratada pela 
prefeitura do município de Campo Grande para tal fim. 
Os RSS dispostos no abrigo A1 do CES eram misturados 
aos resíduos comuns e recolhidos pelo serviço munici-

pal de coleta de RSU, também três vezes por semana 
(segundas, quartas e sextas-feiras).

Portanto, constatou-se que o manejo dos RSS no 
CES estava em desacordo com a legislação vigente, re-
sultando em situações de extrema gravidade, que acar-
retavam severos riscos à saúde pública.

Análise preliminar de riscos

A maioria dos trabalhadores que atuava nos labo-
ratórios investigados tinha formação profissional espe-
cífica para as atividades que desenvolviam e estavam 
cientes dos riscos aos quais estavam expostos devido 
ao incorreto gerenciamento dos RSS. Porém, relataram 
que não havia condições estruturais e administrativas 
no seu local de trabalho para viabilizar-se o correto ma-
nejo de tais resíduos. 

Nos cenários de acidentes descritos a seguir, são 
elencados os erros relativos ao gerenciamento dos RSS 
com os respectivos riscos, associando-os ao público ex-
posto, segundo os códigos: (T) técnicos; (D) docentes; 
(A) alunos; (L) trabalhadores responsáveis pela limpe-
za; (E) estrutura física; (C) catadores informais de reci-
cláveis; (K) trabalhadores da coleta pública municipal; 
(M) ambiente; (S) saúde pública. 

Cenário 1 – Risco Biológico (T, D, A): As pessoas 
que frequentam os laboratórios do CES investigados 
estavam expostas a materiais e resíduos biológicos pro-
venientes dos animais criados e utilizados em experi-
mentos, havendo a possibilidade de se contaminarem 
por vírus, fungos e bactérias durante os processos que 
envolvem a manipulação de amostras de sangue, flui-
dos, alimentos, demais materiais e seus resíduos. Outro 
agravante neste cenário é que, em alguns laboratórios, 
a coleta interna dos RSS acontecia apenas uma vez por 
semana, aumentando o tempo de exposição das pessoas 
a tais resíduos potencialmente infectantes. 

Destaca-se que evidências epidemiológicas descri-
tas no Canadá, no Japão e nos Estados Unidos revela-
ram que os resíduos biológicos de estabelecimentos de 
saúde eram causas diretas da transmissão do agente 
HIV, que provoca a AIDS, e dos vírus que transmitem 
as hepatites B ou C (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGI-
LÊNCIA SANITÁRIA, 2006).

Cenário 2 – Risco Biológico (L, C, K, M, S):  Nos la-
boratórios do CES investigados, a falta de recipientes 
(lixeiras, sacos plásticos, descartex®) adequados à cor-
reta segregação dos RSS dos diferentes grupos resultava 
no descarte em conjunto de todos os resíduos. 

Conforme é descrito na legislação (BRASIL, 2004), 
ao misturar-se resíduos potencialmente infectantes 
com resíduos comuns, aumenta-se a quantidade de 
resíduos potencialmente contaminados por microrga-
nismos nocivos à saúde das pessoas, devendo todos 
serem tratados como se fossem infectantes. A ausência 
de segregação dos RSS em sua origem também invia-
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biliza técnica e financeiramente qualquer sistema de 
gestão devido à grande quantidade de resíduos a se-
rem tratados. Além disso, considerando que o armaze-
namento externo dos RSS potencialmente perigosos, 
misturados com resíduos comuns, era realizado em 
abrigos externos inadequados, ampliava-se o número 
de pessoas expostas aos riscos.

Cenário 3 – Risco Químico (T, D, A, E, L):  Havia uma 
grande variedade de substâncias químicas empregadas 
nos laboratórios investigados. Normalmente, as quanti-
dades utilizadas eram pequenas e o uso nem sempre era 
contínuo, ocasionando acúmulo de reagentes vencidos, 
os quais, em alguns casos, permaneciam armazenados 
no próprio laboratório, em local inapropriado, sem pro-
teção, isolamento ou identificação, resultando no risco 
de explosões, contaminação do ar por gases tóxicos, 
corrosão de materiais e equipamentos, entre outros. O 
passivo dos produtos químicos armazenados nos locais 
investigados não foi quantificado, tendo-se aferido ape-
nas as massas dos materiais efetivamente descartados.

Cenário 4 – Risco Químico (L, C, K, M, S): Verifi-
cou-se que alguns frascos contendo ou que continham 
produtos químicos potencialmente tóxicos e perigosos 
eram descartados como resíduos sólidos comuns. 

Cenário 5 – Risco Químico (T, D, A, L): Foi perce-
bida grande concentração de formaldeído e/ou cloro-
fórmio na atmosfera, principalmente em laboratórios que 
manipulavam animais e peças anatômicas. Durante o ano 
de 2008, uma empresa foi contratada pela universidade 
para a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). O GTL envolvido no presente estu-
do acompanhou os trabalhos dessa empresa e, dentre as 
avaliações por esta realizadas, uma abordou a presença 
de agentes químicos em laboratórios onde o cheiro era 
muito forte e persistente. Dentre os resultados de tais 
análises, o mais preocupante foi referente à presença de 
formaldeído na atmosfera do laboratório de Anatomia 
Humana, onde a concentração do contaminante gasoso 
analisado ficou acima do limite de tolerância (2,3 mg.m-3) 
estabelecido no Anexo 11 da NR 15 (BRASIL, 2009). Al-
guns alunos se mostraram preocupados com tal situação 
e associaram o mal-estar e as dores de cabeça que sen-
tiam após as aulas práticas à exposição a tais substâncias 
tóxicas. Os trabalhadores que atuavam em tais ambientes 
não utilizavam nenhum tipo de proteção para poluentes 
atmosféricos e relataram que sentiam intenso mal-estar, 
tendo frequentemente que sair para respirar fora do seu 
ambiente de trabalho. Os sintomas descritos por tais tra-
balhadores estavam de acordo com os principais efeitos 
provocados pela inalação de vapores orgânicos relatados 
na literatura (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND 
DISEASE REGISTRY, 2005), que incluem dores de cabe-
ça, vertigens, náuseas e vômitos, tosse, dificuldades res-
piratórias, perda de memória em curto prazo, depressão 
no sistema nervoso central, irritação ocular e dermatites.

Cenário 6 – Risco Químico (T, D, A, L): Nos labo-
ratórios de Histologia e Patologia, verificou-se que o 

aquecimento da parafina, durante a preparação de blo-
cos histológicos, liberava gases que permaneciam na 
atmosfera por longos períodos de tempo. O anexo 13 
(Agentes Químicos) da NR 15 – Atividades e operações 
insalubres (BRASIL, 2009) determina que, nos estabe-
lecimentos que fazem manipulação de parafina líquida, 
seja atribuída insalubridade de grau máximo por tratar-
se de substância altamente cancerígena.

Cenário 7 – Risco Químico (T, D, A, L): Em alguns la-
boratórios, havia forte odor proveniente da urina dos ani-
mais (liberação de amônia), que causava incômodo, mal-
-estar e irritação nas mucosas nasais dos frequentadores.

 Cenário 8 – Risco Químico (E, M, S): Com exceção 
dos laboratórios de Patologia (DPA) e de Química-Far-
macêutica (DFB), nos demais locais investigados, os 
resíduos líquidos, contendo principalmente reagentes 
químicos perigosos, eram descartados na pia, sem ne-
nhum tipo de tratamento prévio. Como resultado de 
tal prática, verificou-se que muitas pias e bancadas 
estavam marcadas e deterioradas pela ação de pro-
dutos químicos. Ressalta-se que, na Universidade de
Campinas (Unicamp), na Universidade de Brasília (UNB),
na Universidade de Caxias do Sul (UCS), entre outras 
instituições, foram implementados procedimentos 
para coleta, recuperação, tratamento, destinação final 
diferenciados para os efluentes químicos (UNIVERSI-
DADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2009; UNIVERSI-
DADE DE BRASÍLIA, 2009; UNIVERSIDADE DE CA-
XIAS DO SUL, 2009). 

Tem-se descrito que a contaminação dos recursos 
hídricos vem sendo causada por um número crescen-
te de poluentes que interagem e estão sujeitos a trans-
formações químicas, físicas e biológicas, podendo 
alcançar, inclusive, os níveis mais altos da cadeia 
trófica, incluindo o homem (AGENCY FOR TOXIC 
SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2005). Se-
gundo Tsakona, Anagnostopoulou e Gidarakos (2007), 
muitos estabelecimentos de saúde não possuem siste-
mas para o tratamento de efluentes líquidos contendo 
produtos químicos perigosos, apresentando caracterís-
ticas como toxicidade, altas demandas bioquímica e 
química de oxigênio (DBO e DQO, respectivamente) e 
difícil degradação. Portanto, tais resíduos têm potencial 
para causar severos danos à saúde humana, ao ambien-
te e a estações de tratamento de esgoto. 

Cenário 9 – Risco Biológico (T, D, A, L, C, K, S): Em 
alguns dos laboratórios investigados, havia recipientes 
improvisados e inadequados para o descarte dos resí-
duos perfurocortantes (grupo E), podendo resultar em 
acidentes que acarretavam riscos biológicos para quem 
manipulava tais materiais. 

Segundo dados apresentados no Projeto Sistemas 
de Referência em Análise e Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Sirena), as lesões por agulhas e outros ma-
teriais perfurocortantes correspondiam à maioria dos 
acidentes com RSS (BRASIL, 2009). Também em uma 
pesquisa realizada em duas universidades pernam-
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bucanas, abordando acidentes com perfurocortantes, 
constatou-se que 25,3% dos alunos pesquisados já ha-
viam sofrido este tipo de acidente e que 14% dos casos 
haviam ocorrido após a execução das atividades acadê-
micas, ou seja, estavam relacionados ao manuseio dos 
RSS (ORESTES-CARDOSO, 2009). 

Cenário 10 – Problemas Ergonômicos (L): A coleta 
interna dos resíduos era realizada manualmente pelos 
trabalhadores responsáveis pela limpeza e em diversas 
ocasiões, durante as pesagens dos RSS, foi constatado 
que estes carregavam cargas com mais de 12 kg. Ergo-
nomicamente, como a NR 17 prevê, tal procedimento 
era inadequado, podendo resultar em dores e lesões 
pelo excesso de peso transportado (BRASIL, 2009), pro-
blemas que estavam associados aos sintomas que foram 
relatados pelos trabalhadores. 

Cenário 11 – Riscos de Químicos e/ou Biológicos 
(T, D, A, L): Alguns frequentadores dos laboratórios 
investigados não utilizavam EPIs (óculos, máscaras, 
luvas) adequados, mesmo sabendo dos riscos existen-
tes. A administração da universidade exigia o uso de 
jalecos de mangas longas, calçados fechados e calças 
compridas para todos os que frequentavam os labora-
tórios, e observou-se que isso era cumprido em 100% 
dos locais. Sobre o uso dos demais EPIs, 44% das 80 
pessoas consultadas relataram usar luvas durante sua 
rotina de trabalho, 16% usavam máscara cirúrgica, 8% 
usavam máscara respiratória contra vapores orgânicos 
e 20% disseram usar óculos durante os procedimentos.

Para fins de comparação, foi descrito, a partir de 
uma pesquisa sobre o risco ambiental do uso do xilol 
em laboratórios de Pernambuco (COSTA et al., 2007), 
que 100% dos entrevistados declararam usar jaleco 
na rotina laboratorial, 50% usavam luvas e máscaras, 
10% usavam máscara respiratória, 40% usavam más-
caras cirúrgicas descartáveis e nenhum afirmou utili-
zar óculos de proteção.

Cenário 12 – Risco de Acidentes (T, D, A, L): Os la-
boratórios que não dispunham de extintores de incên-
dio ou nos quais estes estavam com prazo de validade 
vencido estavam sujeitos a falhas durante o socorro de 
casos de incêndio. 

Cenário 13 – Risco Químico (T, D, A): Em 30% 
dos laboratórios investigados, não havia capelas de 
exaustão para manipulação de reagentes químicos 
voláteis, o que resultava na exposição de frequenta-
dores a vapores tóxicos. 

Também em um estudo realizado em Pernambuco, 
constatou-se que 33% dos laboratórios avaliados não dis-
punham de capela de exaustão (COSTA et al., 2007).

Cenário 14 – Risco Químico (T, D, A, L): Nem todos 
os laboratórios investigados dispunham de exaustores, 
o que ocasionava, em diversos locais, a exposição dos 
frequentadores a vapores tóxicos. 

Cenário 15 – Risco Químico (T, D, A, L): A maioria 
dos laboratórios investigados não dispunha de chu-

veiro de emergência e lava-olhos, o que inviabilizava 
a lavagem do corpo de pessoas com abundância de 
água em eventual contato direto com produtos e re-
síduos perigosos.

Cenário 16 – Risco Biológico e Risco Químico (K, 
C, M, S): Verificou-se que os RSS gerados em diversos 
laboratórios investigados eram dispostos em abrigos ex-
ternos inadequados e coletados pelo serviço municipal 
de coleta de RSU, o que repercutia em severos riscos à 
saúde das pessoas que entravam em contato com tais 
materiais ao manusearem os recipientes que os conti-
nham, incluindo os catadores de materiais recicláveis 
(tanto no CES, quanto no lixão do município) e os tra-
balhadores do serviço municipal de coleta de RSU.

 Cenário 17 – Risco Biológico e Risco de Acidentes 
(C, M, S): O destino final dos RSS gerados nos locais 
investigados (tanto aqueles levados pela coleta exter-
na comum, quanto a especial) é o lixão do município, on-
de há pessoas que possivelmente irão aspirar, ingerir, 
ter contato dérmico com os resíduos contaminados ou 
tóxicos coletados.  

Ressalta-se que o lançamento de RSS em lixões ou 
aterros controlados resulta na contaminação do solo, 
das águas superficiais e subterrâneas por agentes quí-
micos e biológicos potencialmente perigosos. Também 
há risco de contaminação do ar quando os RSS são tra-
tados pelo processo de incineração descontrolada, que 
emite poluentes perigosos para a atmosfera, como dio-
xinas e furanos (HOYOS et al., 2008). Ressalta-se que, 
no lixão de Campo Grande, há queima a céu aberto dos 
RSS e RSU ali dispostos.

A partir dos dados levantados, atribuiu-se, para 
cada cenário de acidente existente em cada laboratório 
investigado, as classificações relativas à severidade (CS) 
e à frequência (CF) dos riscos, que foram aplicadas na 
matriz de risco (Tabela 1), obtendo-se os valores para as 
categorias de risco (CR), apresentados na Tabela 2. 

A análise preliminar de riscos realizada (Tabela 2) 
demonstrou que 59% dos cenários de acidentes atribuí-
dos aos laboratórios geradores de RSS do CES apre-
sentaram valores de CR igual ou maior que 4 (séria e 
crítica), indicando que o manejo incorreto dos RSS no 
CES resulta na propagação de severas ameaças à saúde 
dos trabalhadores (técnicos e docentes) e das pessoas 
(alunos, catadores informais de resíduos recicláveis, 
funcionários da coleta pública de lixo e comunidades) 
que venham a ter contato com os mesmos.

O cenário mais presente nos laboratórios foi o “8”, 
o qual foi responsável pela maioria dos valores de CR 
iguais a 4. Os cenários “5” e “6” foram responsáveis 
pela categoria de risco crítica (CR = 5) dos laborató-
rios de Anatomia Humana e Veterinária, pela exposição 
contínua aos resíduos de formol, e dos de Histologia e 
Patologia, pela exposição contínua aos vapores da para-
fina líquida. E, a partir da média dos valores de CR de 
todos os laboratórios, considerou-se a categoria de risco 
4 (“séria”) para o CES.



Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 340-352, 2010 351

Recomendações

De maneira geral, a solução para a problemática dos 
RSS da universidade investigada é a elaboração, im-
plantação e monitoramento de um PGRSS. Por outro 
lado, destaca-se que alguns cenários de acidentes diag-
nosticados nos laboratórios avaliados já foram minimi-
zados ou eliminados a partir de sugestões oferecidas por 
membros da equipe que realizou o presente trabalho. 
Enquanto o Município de Campo Grande não possuir 
aterro sanitário, sugere-se que os RSS potencialmente 
perigosos, previamente segregados, sejam tratados na 
própria universidade antes de serem encaminhados à 
coleta externa, conforme é previsto na legislação.

A capacitação continuada, voltada ao correto geren-
ciamento de RSS, é prevista nas resoluções e normas 
pertinentes como uma medida necessária à prevenção 
de problemas e à proteção da saúde dos trabalhadores 
e frequentadores de estabelecimentos geradores de tais 
resíduos. Portanto, para que a gestão dos RSS gerados 
no CES passe a ser correta e eficiente, seus trabalhado-
res e usuários deverão ser capacitados através de trei-
namentos específicos. 

A equipe envolvida no presente projeto, iniciado 
em fevereiro de 2008, atuou na difusão de tais conhe-
cimentos, tendo oferecido instruções in situ aos fre-
quentadores dos laboratórios investigados, além de ter 
ministrado palestras e aulas em algumas disciplinas 
oferecidas a estudantes dos cursos de graduação em 
Engenharia Ambiental, Química e diversos cursos da 
área da saúde. Tal iniciativa deveria ter prosseguimen-
to, não somente no âmbito do CES, mas em todos os se-
tores da universidade em que são gerados resíduos po-
tencialmente perigosos.

Evidencia-se que é necessária a inclusão de temas tais 
como riscos ambientais, meio ambiente e gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde no processo de formação 

acadêmica dos profissionais da área da saúde. Destaca-se, 
ainda, que o adequado gerenciamento dos RSS da insti-
tuição de ensino serve de exemplo e motivação para que 
os futuros profissionais da saúde ali formados também se 
responsabilizem pelo correto manejo dos resíduos gera-
dos em suas atividades, repercutindo em benefícios para 
a sociedade e o ambiente, resultando em: redução dos 
riscos de contaminação por resíduos classificados como 
perigosos; redução do número de acidentes de trabalho; 
redução do número de infecções hospitalares e dos custos 
do manejo dos RSS; incremento da reciclagem. 

Uma medida que poderia resultar em uma melhor 
gestão dos RSS gerados em universidades é que as ins-
tituições técnico-financiadoras condicionassem a con-
cessão de recursos financeiros à descrição de como será 
efetuado o gerenciamento dos resíduos potencialmente 
perigosos gerados pela pesquisa, descrevendo-se a ver-
ba a ser destinada à aquisição de materiais necessários 
ao correto manejo de tais resíduos.

Conclusões

Através do presente trabalho, constatou-se que o 
manejo dos RSS no CES é inadequado e está em desa-
cordo com a legislação vigente, resultando em situa-
ções de extrema gravidade, que acarretavam severos 
riscos à saúde pública.

A maioria dos laboratórios investigados apresentou 
categoria de risco “séria” em relação ao incorreto manejo 
dos resíduos de serviços de saúde ali gerados, sendo que 
os laboratórios de Anatomia Humana, Anatomia Veteri-
nária, Histologia e Patologia demandam ações imediatas 
para que se minimize a exposição de seus frequentadores 
aos severos riscos identificados. O presente estudo resul-
tou em dados relevantes à segurança dos trabalhadores e 
usuários dos laboratórios do CES que poderão ser úteis ao 
trabalho do Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da instituição.
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Resumo

Considerando-se o grande impacto midiático e populacional da recente epi-
demia pelo vírus Influenza H1N1, em função do seu risco potencial de alta 
letalidade, decidimos realizar esta revisão, de forma a melhor compreender 
as relações entre a exposição aos suínos e a possível contaminação laboral. A 
influenza, também conhecida como gripe, é uma doença viral adquirida atra-
vés do contato humano com animais domesticados. Os suínos são importantes 
hospedeiros do vírus Influenza H1N1 (swine-like Influenza A) e susceptíveis 
às infecções por vírus Influenza de origem aviária e humana. Os suínos pos-
suem importante papel na transmissão viral entre espécies e na epidemiologia 
da influenza humana. A epidemia por Influenza A H1N1/2009 representou um 
grande desafio para as autoridades públicas e setores privados da saúde, no 
que se refere às medidas de planejamento e execução de ações de prevenção e 
tratamento. Estima-se que 89 milhões de pessoas tenham sido contaminadas 
por este vírus, com até 403 mil casos de hospitalização e 18.300 óbitos até abril 
de 2010. Embora estejamos em período pós-pandemia, acredita-se que o vírus 
H1N1 tenha atualmente um comportamento semelhante ao vírus de gripe sa-
zonal, causando focos infecciosos localizados e com níveis ainda significativos 
de transmissão. Destaca-se a preocupação com a saúde dos trabalhadores dire-
tamente ligados à suinocultura, já que essa atividade produtiva apresenta uma 
situação de risco aos trabalhadores envolvidos e também à comunidade.

Palavras-chaves: influenza H1N1; suinocultura; risco ocupacional.

Abstract
Given the global impact of the recent H1N1 virus epidemic, due to the occurrence 
of fatal cases of influenza and the public response to the outbreak, we reviewed the 
literature considering the possibility of contamination from swine to humans. Influ-
enza is a viral disease that might be acquired through human contact with domes-
ticated animals. Swines are important hosts of influenza virus H1N1 (swine-like 
influenza A) and susceptible to infections caused by influenza viruses from avian 
and human origin, and play an important role in interspecies transmission and in 
epidemiology of human influenza. The 2009 H1N1 Influenza epidemic represented 
a major challenge for public authorities and private health sector. By April 2010, a 
total of 89 million cases, with 403.000 cases of hospitalization and 18.300 deaths 
with 2009 H1N1 have been estimated worldwide. In the present post-pandemic 
period, the H1N1 virus circulates very likely as seasonal flu virus and causes local 
outbreaks, indicating yet significant levels of transmission. Among the measures of 
prevention, workers in swine farms are of concern because they are at high risk of a 
zoonotic influenza infection, as well as the community involved

Keywords: influenza H1N1; swine farm; occupational risk.
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Introdução

O vírus influenza e as epidemias

A influenza, conhecida como gripe, é uma doença vi-
ral possivelmente adquirida através do contato humano 
com animais domesticados. Apesar de estar entre as mais 
antigas doenças da civilização, os relatos documentados 
de sua difusão entre os homens surgiram entre os sécu-
los XV e XVI, e desde então tornou-se comum entre as 
pessoas, atingindo as sociedades através de epidemias e 
pandemias de intensidades variadas (SILVEIRA, 2005).

O vírus Influenza é constituído por uma estrutura de 
RNA simples, classificada na família Orthomyxoviridae 
(SHOPE, 1931) e, de acordo com seu material genético, 
classificado em tipos A, B e C. Produz uma doença res-
piratória aguda, sendo os tipos B e C exclusivamente hu-
manos e as do tipo A responsáveis por infectar uma gran-
de variedade de espécies animais, incluindo humanos, 
porcos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. O hospe-
deiro natural do vírus são as aves aquáticas e selvagens. 
Quando outros animais domésticos, incluindo frangos e 
porcos, são infectados com o vírus Influenza, estes são 
considerados hospedeiros aberrantes (SUAREZ, 2000).

O vírus tipo A apresenta subtipos em função da 
presença de antígenos glicoproteicos em sua superfície, 
hemaglutininas (HA) e neuraminidases (NA). Foram 
descritas até o momento 16 tipos de hemaglutininas 
(H1-H16) e 9 neuraminidases (N1-N9) (CUNHA, 2004; 
HARA, 2006). Mudanças acentuadas na composição 
antigênica do vírus Influenza A podem resultar em no-
vos subtipos (TAUBENBERGER, et al., 2005; PEIRIS, 
POON; GUAN, 2009). O vírus H1N1/2009 possui alto 
potencial patogênico para organismos sem imunidade 
prévia (SCHAEFER; BRENTANO, 2009).

O genoma do vírus H1N1 foi caracterizado em 2005 
e a análise filogenética indicou tratar-se de um vírus de 
origem aviária, que sofreu uma grande mutação e adap-
tou-se ao ser humano (TAUBENBERGER et al., 2005; 
TUMPEY et al., 2005). Este vírus tem demonstrado espe-
cial virulência, indicando elevados níveis de replicação 
nos pulmões de animais de experimentação (WHITLEY; 
MONTO, 2006). 

As epidemias de gripe foram identificadas na história 
da humanidade pelo acometimento rápido da população, 
pelo grande número de doentes e pela frequência de tosse. 
Existem relatos de uma grande epidemia na Rússia em 1781 
e uma na Ásia, em 1830, a mais conhecida foi a denomina-
da “Gripe Espanhola”, responsável por 40 a 100 milhões de 
óbitos em todo o mundo, causada pelo vírus Influenza H1N1 
(TAUBENBERGER, et al., 2005; CUNHA, 2004). Foram sete 
pandemias relatadas, com latências, em 1833, 1836, 1847, 
1889, 1918, 1957 e 1968, uma ocorrência a cada 23 anos 
em média (DURRHEIM; FERSON, 2006). As pandemias 
de gripe, como a “Gripe Asiática”, de 1957 (vírus H2N2), e 
a “Gripe de Hong Kong”, de 1968 (vírus H3N2), foram res-
ponsáveis por três milhões de óbitos (CUNHA, 2004).

O H5N1 aviário mostrou-se altamente patogênico em 
Hong Kong, em 1997, e vários casos documentados fo-
ram associados a altas taxas de mortalidade em humanos 

(WHITLEY; MONTO, 2006). Desde 2003 foram confirma-
dos, por exame laboratorial, 436 casos de vírus Influen-
za H5N1, sendo que 262 (60%) resultaram em óbitos 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Geralmente, 
a morte causada pela infecção com o vírus H5N1 ocorre, 
em média, de 9 a 10 dias após o aparecimento da doença 
e é causada frequentemente pelo resultado de insuficiên-
cia respiratória progressiva (WHITLEY; MONTO, 2006). 

Ao longo dos últimos 35 anos, mais de 50 casos de 
infecções em humanos com vírus Influenza A H1N1 de 
origem suína foram documentadas. A identificação da 
primeira infecção humana com vírus triplo-recombi-
nante foi realizada pelo Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), em dezembro de 2005 (CENTERS FOR 
DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2009).

A Influenza A H1N1/2009, que foi inicialmente diag-
nosticada no México em abril de 2009, espalhou-se ra-
pidamente e, já em 11 de junho de 2009, a Organização 
Mundial da Saúde elevou o alerta de pandemia para o 
nível máximo – nível 6 (GIRARD et al., 2010).

Segundo a atualização nº 77 da Organização Mundial 
da Saúde (OMS, até 29 de novembro de 2009, um total 
de 207 países e territórios notificaram casos confirmados 
laboratorialmente de influenza pandêmica H1N1/2009, 
incluindo 8.768 óbitos (WORLD HEALTH ORGANIZA-
TION, 2009). No comparativo de 15 países com maior 
número de óbitos, o Brasil estava na 6ª posição na taxa de 
mortalidade. Até novembro de 2009, foram confirmados 
laboratorialmente 24.729 casos de influenza no Brasil, 
sendo que 91% pela influenza pandêmica H1N1/2009 e 
9% (2.164/24.729) pela influenza sazonal; no Canadá, a 
proporção foi de 97% e nos EUA de 99%. A taxa de in-
cidência por Influenza pandêmica H1N1/2009 foi de 12 
casos para cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2009).

Na data de 18 de abril de 2010, 214 países já pos-
suíam casos confirmados de contaminação pelo vírus. 
O número real de casos de influenza A H1N1/2009 
no mundo permanece desconhecido, uma vez que a 
maioria dos casos foi diagnosticada clinicamente sem 
confirmação laboratorial. Estima-se que milhões de 
pessoas tenham se contaminado e que, nos EUA, apro-
ximadamente 1 em cada 6 norte-americanos tenha se 
contaminado (GIRARD et al., 2010).

Em levantamento realizado nos Estados Unidos, cita-
do por Machado (2009), de 642 casos confirmados por ví-
rus Influenza H1N1/2009, a idade variou de 3 meses a 81 
anos, sendo que 40% tinham entre 1 e 10 anos e somente 
5% tinham 51 anos ou mais. Os sintomas mais comumen-
te encontrados foram: febre (94%), tosse (92%) e dor de 
garganta (66%). Manifestações gastrintestinais foram re-
latadas: 25% dos pacientes apresentaram diarreia e 25% 
tiveram vômitos. A hospitalização foi necessária em 36 
casos e em 22 pacientes foi possível obtenção dos dados; 
7 relataram ter viajado ao México uma semana antes do 
início dos sintomas, 11 tiveram confirmação de pneumo-
nia por exame radiológico, 8 necessitaram de cuidados 
intensivos e 4 ficaram sob ventilação mecânica. Desses, 2 
evoluíram para óbito: uma criança de 22 meses de idade 
com miastenia gravis neonatal e uma grávida de 33 anos. 
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Em 10 de agosto de 2010, a Organização Mundial 
de Saúde declarou o fim da pandemia de influenza A 
H1N1/2009. Mas o vírus H1N1 de 2009 e da gripe sazo-
nal co-circulam em muitas partes do mundo. Acredita-
se que o vírus H1N1/2009 continuará a se espalhar nos 
próximos anos, circulando como o vírus de gripe sazo-
nal. O CDC estima que entre 43 e 89 milhões de casos 
de H1N1/2009 ocorreram entre abril de 2009 a abril de 
2010 e, destes, de 195 a 403 mil casos foram hospitali-
zados, com óbitos de 8.870 a 18.300 em todo o mundo. 
Embora os números tenham diminuídos nos últimos 
meses, casos de infecção, hospitalizações e mortes con-
tinuam a ocorrer (CDC, 2010).

O período pós pandemia não significa que o vírus 
H1N1 não esteja mais presente, mas que agora ele se 
comporta como o vírus de gripe sazonal e que continuará 
a circular por alguns anos. Assim, focos localizados de di-
ferentes magnitudes podem mostrar níveis significativos 
de transmissão de H1N1, como vem ocorrendo na Nova 
Zelândia, com grande número de casos (WHO, 2010).

Para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010), 
cerca de 20% a 40% da população em algumas regiões 
foram infectadas pelo vírus H1N1/2009 e, portanto, apre-
sentam imunidade; muitas pessoas foram vacinadas, au-
mentando ainda mais a imunização. No Brasil, até a data 
de 1º de agosto de 2010, cerca de 88 milhões de pessoas 
consideradas mais vulneráveis foram imunizadas, cor-
respondendo a 46% da população (BRASIL, 2010).

As previsões de uma nova epidemia/pandemia do ví-
rus Influenza tinham sido alertadas por especialistas e o 
planejamento teria sido fundamental no combate à pande-
mia (ANDRADE, et al., 2009). Segundo Gerberding (2006), 
o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) esteve 
trabalhando para garantir uma resposta rápida, eficiente 
quando os surtos aparecessem, baseando-se em estudos 
da gripe sazonal e em gripes aviárias do passado, mas não 
conseguiu prevenir esta nova epidemia. Também na Aus-
trália os serviços de saúde participaram, junto ao exército, 
de uma grande simulação para testar a resposta visando 
conter uma pandemia de gripe. Estes investimentos em 
planejamento refletem um reconhecimento da preocu-
pação com a saúde (DURRHEIM; FERSON, 2006). Para 
a OMS, para que seja caracterizada uma pandemia, são 
necessários três pré-requisitos: 1) o aparecimento de um 
novo vírus para o qual a população humana tenha baixa 
ou nenhuma imunidade; 2) o vírus ter a capacidade de se 
replicar em humanos e causar doença grave; e 3) o vírus 
ser transmitido facilmente entre humanos.

Embora se saiba os mecanismos gerais pelos quais 
surgem novos vírus Influenza, os conhecimentos básicos 
de como adquirir esses vírus de potencial pandêmico hu-
mano é mínima, e o entendimento molecular do vírus e 
de fatores envolvidos na transmissão e disseminação é 
rudimentar (SALOMON; WEBSTER, 2009). Apesar dos 
desafios, medidas devem ser tomadas antes do apareci-
mento de uma nova pandemia para evitar ou retardar a 
disseminação ou, ao menos, atenuar os seus impactos so-
bre o mundo. Essas medidas incluem a melhoria da infra-
estrutura no combate de gripes sazonais, vigilância epi-
demiológica e a produção de vacinas (CHANG, 2009).

Neste contexto, decidiu-se realizar esta revisão de for-
ma a tentar descrever as relações entre a exposição aos 
suínos e a contaminação laboral, considerando-se as for-
mas possíveis de se estabelecer estas associações.

Metodologia

A pesquisa bibliográfica foi estruturada a partir da 
busca de publicações sobre os temas Influenza H1N1 e 
os riscos ocupacionais aos trabalhadores da suinocul-
tura. Os descritores foram empregados em português e 
inglês: suinocultura, risco ocupacional, influenza H1N1, 
swine, occupational risk. O levantamento foi feito a par-
tir do acervo digital/eletrônico da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), da qual fazem parte a base de 
dados do portal Capes, as bases assinadas pela Unicamp 
e todas as bases de acesso público. Não houve limitação 
dos anos revisados e foram selecionados somente artigos 
que atendessem ao objetivo do tema abordado.

A suinocultura e a influenza em suínos

A suinocultura é um importante gerador de empre-
gos e renda no Brasil e no mundo. O Brasil é o quarto 
produtor global, produzindo, em 2008, cerca de 3 mi-
lhões de toneladas de carne, com um plantel de 38 mi-
lhões de animais, e se encontra presente em todas as 
regiões do país, com maior concentração na região Sul 
(42,63%), seguida das regiões Nordeste (22,16%), Su-
deste (18,01%), Centro-Oeste (10,35%) e Norte (6,83%) 
(ABIPECS, 2008).

A gripe suína foi reconhecida pela primeira vez como 
uma doença dos suínos durante a pandemia de “Gripe 
Espanhola” de 1918-1919 (BROWN, 2000). O veterinário 
J. S. Koen foi o primeiro a descrever a doença, observan-
do frequentes surtos de gripe em famílias que trabalha-
vam em criatórios de suínos, seguidos imediatamente 
por doenças em seus rebanhos ou vice-versa. Embora o 
vírus da Influenza suína já tivesse sido descrito, somen-
te em 1930 foi geneticamente isolado e identificado por 
Shope (1931) e Lewis e Shope (1931). O vírus Influenza 
de suínos foi isolado pela primeira vez em humanos em 
1974, confirmando uma antiga especulação de que o ví-
rus Influenza de origem suína poderia infectar humanos 
(MYERS; OLSEN; GRAY, 2007).

Os suínos possuem um papel importante na trans-
missão interespécies, já que possui receptores para 
as cepas dos vírus da gripe “de origem humana” e da 
gripe de “origem aviária”; têm sido considerados im-
portantes na recombinação viral, na qual o material 
genético pode ser intercambiado, resultando em novos 
vírus aos quais os humanos não possuam imunidade 
(ITO et al., 1998; BROWN, 2000; MYERS, et al., 2006; 
SALOMON; WEBSTER, 2009; FITZGERALD, 2009). 
A transmissão de vírus de seres humanos para suínos 
ocorre ocasionalmente e mais raramente a transmis-
são de vírus Influenza de espécies aviárias (Figura 1) 
(BROWN, 2000).
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Em estudo experimental, demonstrou-se que os suí-
nos são suscetíveis a todos os subtipos do vírus In-
fluenza aviária tipo A e também que a infecção de 
vírus de origem aviária em suínos pode levar ao sur-
gimento de vírus com características semelhantes às 
de origem humana (KIDA et al., 1994). Desta forma, o 
suíno é considerado um importante hospedeiro inter-
mediário na transmissão do vírus Influenza A de aves 
para humanos. Em estudo realizado por Brown (1998), 
detectou-se, em suínos europeus, o vírus Influenza re-
combinado humano-aviário.

O vírus Influenza A dos subtipos H1N1 e H3N2 
têm sido encontrados em suínos, frequentemente asso-
ciados com doença clínica. Estes incluem peste suína 
H1N1, H1N1 do tipo aviário e humano e H3N2 do tipo 
aviário (Tabela 1). Estes vírus permanecem endêmicos 
em suínos em todo mundo, responsáveis por uma das 
mais prevalentes doenças respiratórias de suínos. Em-
bora considerada endêmica, as epidemias de Influenza 
aparecem quando atingem uma população imunologi-
camente indefesa ou quando há uma confluência de 
vários fatores, como problemas sanitários nas criações, 
frio, infecções bacterianas secundárias ou infecções vi-
rais (BROWN, 2000). 

Resultados de vigilância sorológica na Grã-Breta-
nha indicam que mais da metade da população dos 
suínos adultos foram infectados por um ou mais vírus 
Influenza A durante a sua vida, com 14% dos suínos 
infectados com o vírus Influenza de origem humana e 
suína (BROWN, 2000).

Desde 1979, o vírus H1N1, dominante na comuni-
dade de suínos europeus, tem sido o de origem aviá-

Figura 1  Transmissão entre espécies do vírus Influenza H1N1

ria H1N1, que é antigenicamente distinto do vírus In-
fluenza H1N1 clássico norte-americano. Todos os seg-
mentos de gene de protótipo do vírus foram de origem 
aviária, indicando que a transmissão de todo vírus avi-
ário para os suínos ocorreu em dado momento. Com 
tais evidências, Brown (2000) relata em seu estudo 
que este vírus seria a possível causa da próxima pan-
demia humana de vírus Influenza.

A influenza suína é considerada uma doença en-
dêmica podendo contaminar todo rebanho. Os surtos 
da doença podem ocorrer durante todo o ano, mas sua 
frequência aumenta nas estações frias, como no inver-
no (BROWN, 2000).

O contato próximo entre os animais, as práticas de 
manejo, os fatores climáticos e ambientais propiciam 
a disseminação do vírus Influenza em rebanhos suí-
nos suscetíveis. Uma vez que o rebanho é infectado, o 
suíno torna-se um reservatório e o vírus tende a per-
sistir através do fluxo constante de suínos jovens sus-
cetíveis ou ainda pela introdução de novos animais no 
rebanho (BROWN, 2000).

Em estudo realizado na Argentina no inverno de 
2002, comprovou-se a presença de cepas virais de In-
fluenza A dos subtipos H1 e H3 em 13 granjas avaliadas. 
A prevalência de vírus Influenza A nestas granjas variou 
de 38,46% a 100% para H1 e de 7,69% a 100% para H3, 
de acordo com a granja avaliada. A avaliação foi realiza-
da pela técnica de IHA (inibição por hemaglutinação). 
Segundo os autores, durante a realização da pesquisa, 
houve registro de casos clínicos de influenza em granjas 
de suínos na Argentina (PIÑEYRO, et al., 2010).

Circulação

“Mixagem”

Fonte: adaptado de Brown, 2000.
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Na atualidade, Howden et al. (2009) realizaram um 
estudo no qual relatam a provável relação entre a pande-
mia do vírus Influenza A H1N1/2009 e a contaminação 
de animais em uma fazenda de suínos em Alberta, Ca-
nadá. Neste estudo, relata-se que em 28 de abril de 2009, 
após a confirmação laboratorial da pandemia do vírus 
H1N1/2009 no rebanho de suínos em uma granja de pro-
dução convencional, ações de saúde pública foram toma-
das para evitar a propagação do vírus entre populações 
humanas e animais. Todo o rebanho foi mantido em qua-
rentena e, em 08 de maio, 475 animais foram sacrificados. 
A contaminação do rebanho foi associada à recém-contra-
tação de um funcionário que dias antes esteve no México 
e havia retornado em 12 de abril, antes da sensibilização 
internacional sobre a epidemia. O serviço de saúde de 
Alberta – Canadá realizou exames laboratoriais (métodos 
previstos pelo CDC) em membros da comunidade próxi-
ma à granja que tinham contato direto e indireto com os 
suínos e que haviam estado recentemente no México, e 
também no funcionário recém-contratado pela granja. Os 
testes laboratoriais revelaram vários casos de Influenza 
A H1N1/2009. E embora o funcionário utilizasse másca-
ra durante suas atividades, esta não foi suficiente para 
evitar a exposição dos suínos com o vírus. Apesar destes 
dados, não foi possível confirmar ou descartar a possibi-
lidade destes indivíduos terem sido a fonte do vírus. A 
possibilidade de transmissão de vírus Influenza de suínos 
para humanos desta comunidade também não pode ser 
excluída. Este estudo reconheceu que os trabalhadores 
da suinocultura têm as chances aumentadas no risco de 
contraírem o vírus Influenza e são fontes na transmissão 
do vírus para os suínos. Essa transmissão viral entre espé-
cies, principalmente de humanos para suínos, é de grande 

preocupação, uma vez que as chances de rearranjo viral 
e o desenvolvimento de uma estirpe mais virulenta é au-
mentada. A Agência de Inspeção de Alimentos do Cana-
dá (CFIA), após o estudo, determinou que trabalhadores 
expostos aos suínos utilizem equipamentos de proteção, 
como respiradores e protetores oculares. E que o esforço 
físico, o posicionamento necessário para realizar os ma-
nejos de produção, a alta carga de poeira e a presença de 
gases como a amônia são fatores potenciais de danos à 
saúde dos trabalhadores do setor de suinocultura. 

Até a data de 07 de agosto de 2009, com exceção 
do Canadá, apenas a Argentina e a Austrália relataram 
infecção de suínos pelo atual vírus. Mas autoridades 
de saúde pública animal concordam que o vírus de 
Influenza não é uma zoonose de origem alimentar, ou 
seja, não afeta a segurança da carne de porco devida-
mente cozida. Dada que a evidência científica mostra 
que o vírus não está presente para além do trato res-
piratório e não há risco de contrair o vírus da carne de 
animais recuperados (HOWDEN et al., 2009).

Na Argentina, uma pesquisa em uma granja com 
519 porcos, localizada em uma província de Buenos Ai-
res, comprovou por testes laboratoriais que o rebanho 
possuía o vírus Influenza A H1N1/2009. No início da 
epidemia, todas as amostras de soro suíno foram negati-
vos para o vírus Influenza H1N1/2009, no entanto, 98% 
foram positivos após 15 dias do início da epidemia. Os 
autores sugeriram que a contaminação do rebanho te-
nha ocorrido por transmissão humana. Dez dias antes 
do surto no rebanho, o gerente da granja e sua esposa 
apresentaram sinais clínicos de influenza. Mas a sus-
peita não foi confirmada (PEREDA, et al., 2010).

Subtipo Localização Comentários

H1N1 América do Norte Vírus clássico, isolado em 1930 na América do Norte

Europa 

Ásia

América do Sul

Europa Isolado em 1979 (de origem aviária)

Ásia Isolado em 1993 (de origem aviária)

H3N2 Ásia Isolado em 1970 (de origem humana) 

Europa
América do Norte
América do Sul Isolado em 1978 (de origem aviária)
África
Ásia

H1N2 Ásia
Rearranjo (reassortant) no Japão (de origem humana/
clássico)

Europa
Rearranjo (reassortant) na Grã- Bretanha (de origem 
humana/humana)

Fonte: Baseada em dados de Brown (2000).

Tabela 1  Vírus Influenza A endêmicos em suínos em todo o mundo
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No Brasil, pesquisas realizadas com suínos e aves 
evidenciaram a exposição do suíno ao subtipo H1N1, 
mas não relacionado com o agente causador da atual 
pandemia de Influenza H1N1/2009 (EMBRAPA SUÍ-
NOS E AVES, 2009). 

Em estudo experimental com 22 suínos, Brookes et 
al., (2010) concluíram, em sua pesquisa, que, após ino-
culação do vírus Influenza A H1N1/2009 em 11 suínos 
do grupo (grupo controle), todo o grupo estudado (22) 
apresentava sinais clínicos da doença (100% morbida-
de), concluindo que o vírus se propagou e estabeleceu-
se no rebanho estudado 

Na Itália, Moreno et al., (2010) relataram o provável 
primeiro surto da Influenza A H1N1/2009 em uma fazen-
da de suínos do país. Este surto ocorreu em novembro 
de 2009, com morbidade de 30% das fêmeas. Durante a 
análise epidemiológica, a hipótese de transmissão de hu-
mano para suíno manteve-se entre a fonte mais provável 
para a propagação da infecção, dado que, dias antes, um 
dos funcionários da granja apresentou sintomas gripais. 
Este dado não foi confirmado e outras rotas de contami-
nação também foram levantadas. Também em Manitoba 
– Canadá, foram estudadas 5 granjas em que a pandemia 
de gripe H1N1/2009 foi diagnosticada. As granjas tinham 
tamanhos variados, com 850 a 4.100 animais. O estudo 
indicou que a vacina para o subtipo H1N1 não protegeu 
os suínos da pandemia de Influenza H1N1/2009. Ani-
mais que haviam sido previamente imunizados ao sub-
tipo H1N1 também foram contaminados pela nova cepa 
do vírus de 2009 (PASMA; JOSEPH, 2010).

Como foi visto, os suínos funcionam como reserva-
tórios e desempenham importante papel na transmissão 
interespécies do vírus Influenza. Com estes relatos de in-
tensa circulação viral em granjas de todo o mundo, com 
circulação simultânea de humanos e suínos e a presença 
de vírus da gripe aviária, o risco de rearranjo viral tor-
na-se uma grande preocupação. Programas de melhoria 
na vigilância dos suínos devem ser implementados para 
adotar medidas de controle para limitar a propagação de 
vírus Influenza entre suínos e humanos.

O trabalho na produção de suínos e a 
Influenza A H1N1

Atualmente, cerca de um milhão de pessoas estão di-
retamente ligadas ao setor de produção de suínos no Brasil 
(EMBRAPA SUÍNOS E AVES, 2009). O sistema de produ-
ção de suínos (SPS) normalmente é denominado “granja 
de suínos” e é constituído por um conjunto inter-relacio-
nado de componentes estruturais e organizacionais. Os 
principais modelos de criação de suínos são a produção 
extensiva, em que os animais ficam soltos em uma área e 
não há controle técnico sobre a criação, e a produção in-
tensiva, em que os animais são criados em uma área res-
trita, com a preocupação de produtividade e rentabilidade. 
O sistema intensivo de criação de suínos é classificado em 
três subsistemas: o sistema de criação ao ar livre (Siscal), o 
sistema de criação misto ou semiconfinado e o sistema de 
criação confinado (SOBESTIANSKY et al., 1998).

As fases do sistema de produção de suínos compre-
endem a pré-cobrição e a gestação, a maternidade, a 
creche, o crescimento e a terminação. Na organização 
da produção existe o escalonamento para que haja uma 
uniformidade, ao longo do ano, do volume do produto 
a ser comercializado. Essa é a variável mais importante 
no sistema de produção (SOBESTIANSKY et al., 1998).

A transmissão do vírus Influenza de suínos para hu-
manos tem sido relatada ocasionalmente, mas a maio-
ria dos casos é de infecções leves e raramente leva à 
morte (KIMURA; ADLAKHA; SIMON, 1998; CLAAS et 
al., 1994). Além disso, a presença de anticorpos contra 
o vírus Influenza em populações humanas é altamente 
correlacionada com a exposição ocupacional ao suíno, 
como os criadores de suínos e veterinários (MYERS et 
al., 2006; OLSEN et al., 2000). 

Entre as primeiras evidências clínicas e laboratoriais 
da transmissão entre suínos e humanos, tem-se um re-
lato de 1976, descrito em Fort Dix, EUA, quando o vírus 
H1N1 foi isolado em um soldado que morreu com qua-
dro respiratório agudo; o vírus era idêntico aos isolados 
em suínos nos EUA. Além disso, cinco outros militares 
foram infectados e os dados sorológicos sugerem que 
500 pessoas em Fort Dix tinham sido infectadas pelo 
mesmo vírus (HODDER et al., 1977). Outros relatos, na 
América do Norte, do vírus da Influenza suína isola-
dos em seres humanos com doença respiratória fatal 
foram descritos; nos Países Baixos, dois casos distintos 
de infecção em crianças foram relatados, em 1993, com 
o vírus H3N2 cujas proteínas dos genes eram de origem 
aviária (BROWN, 2000).

Myers, Olsen e Gray (2007) levantaram 55 casos de 
infecção pelo vírus da gripe suína em seres humanos 
a partir de casos publicados na base PubMed, consi-
derando o período de 1958 a 2005. Os autores selecio-
naram os casos clínicos confirmados por identificação 
viral ou sorologia positiva. Deste total, 22 relataram 
contato com suínos; 15 tiveram exposição ocupacional 
caracterizada, sendo três em contato laboratorial com o 
vírus. Em relação à evolução clínica, foram seis casos 
fatais, 29 com recuperação completa e dois sem infor-
mações; os óbitos foram relacionados com o vírus In-
fluenza H1N1 (MYERS; OLSEN; GRAY, 2007).

De acordo com Vincent et al. (2009) e Yassine et al. 
(2009), em agosto de 2007, durante a participação em 
uma feira em Ohio, uma doença semelhante à gripe afe-
tou os suínos e as pessoas e o vírus Influenza A H1N1 
foi identificado em ambos; das 26 pessoas expostas aos 
suínos infectados que desenvolveram a doença respira-
tória, duas foram confirmadas laboratorialmente como 
H1N1 pelo CDC.

Em estudo de Olsen et al. (2002), comparou-se um 
grupo de 74 trabalhadores expostos aos suínos e 114 in-
divíduos não expostos. Foram realizados exames soro-
lógicos para caracterizar a infecção por vírus Influenza 
H1 nos indivíduos e as amostras foram coletadas entre 
setembro de 1996 e abril de 1997. Dos 74 indivíduos ex-
postos aos suínos, 17 apresentaram sorologia positiva e 
entre os não expostos, somente um. O estudo concluiu 
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que pessoas que trabalham em contato com suínos ou 
familiares de trabalhadores têm frequência maior de 
presença do vírus Influenza da gripe suína quando 
comparados com os não expostos. 

Myers et al. (2006) realizaram um estudo entre os 
anos de 2002 e 2004 comparando quatro diferentes po-
pulações: 111 trabalhadores de granja, 97 trabalhadores 
de indústria processadora de carne suína, 65 veterinários 
e um grupo controle de 79 indivíduos para verificar a ti-
pagem sorológica por Influenza. Os exames laboratoriais 
por inibição da hemaglutinina para 6 tipos de Influenza 
foram: A/suína/97 (H1N1), A/suína/01 (H1N2), A/suína/
Minnesota/99 (H3N2), A/New Caledonia/99 (H1N1), A/
Panama/99 (H3N2), e A/Nanchang/93/95 (H3N2). Obser-
vou-se que os trabalhadores de granja têm 35 vezes mais 
chances de se infectarem com o vírus Influenza H1N1 
quando comparados ao grupo controle. Os veterinários 
e embaladores de carnes mostraram, respectivamente, 
18 e 6 vezes mais chances de risco de contaminação; os 
produtores (pessoas que tiveram contato regular com os 
animais) possuíam o mais alto nível de anticorpos con-
tra as diferentes formas da influenza suína, o que indica 
antigas infecções (MYERS et al., 2006).

Gray et al. (2007) realizaram, a partir de um estudo co-
orte do período 1993 a 1997, do estado de Iowa, Estados 
Unidos, uma subamostra envolvendo 787 trabalhadores; 
do total, 707 foram considerados expostos aos suínos e 80 
indivíduos, familiares, como não expostos. Também foram 
incluídos 79 indivíduos como grupo controle, trabalhado-
res da Universidade de Iowa. Este estudo iniciou-se em 
2004 e os indivíduos foram acompanhados por dois anos 
para verificar a infecção por Influenza através da dosagem 
sorológica. Os resultados sugerem que os trabalhadores 
expostos aos suínos têm 50 vezes mais chances de possu-
írem anticorpos do vírus Influenza clássico H1N1 quando 
comparados ao grupo controle e 13 vezes do vírus H1N2; 
já os seus familiares, 28 vezes mais do H1N1 e 7 vezes do 
H1N2. Assim, os trabalhadores expostos aos suínos devem 
ser considerados um grupo prioritário para a vigilância da 
Influenza e para a vacinação de Influenza sazonal pelo ris-
co de contrair a Influenza e, assim, de serem vetores para 
a comunidade (GRAY et al., 2007). Estes dados são seme-
lhantes aos de Myers et al. (2006), que também conside-
ram a exposição ocupacional aos suínos de risco aos traba-
lhadores, e que trabalhadores da suinocultura devem ser 
incluídos como sentinelas na vigilância da gripe suína.

Myers et al. (2006) destacam três importantes fato-
res de ameaça epidêmica pela Influenza:

1. A alta frequência de infecções por Influenza no 
rebanho;

2. O confinamento de muitos animais em pequeno 
espaço, servindo como um reservatório de ani-
mais susceptíveis, cujas populações densas po-
dem acelerar a mutação e o rearranjo viral;

3. Aparecimento súbito e de rápida disseminação 
de vírus, atualmente endêmico em muitas par-
tes da Ásia.

Aspectos da prevenção ocupacional da 
Influenza A H1N1 na suinocultura

Os programas de prevenção da gripe por Influenza A 
normalmente são bastante divulgados para a população em
geral. Entretanto, existe a necessidade de medidas especí-
ficas aos trabalhadores expostos ao contato com suínos. 

Como a propagação entre humanos e suínos ocorre 
através de grandes gotas infecciosas expelidas durante 
tosse ou espirro diretamente ou do contato com super-
fícies recentemente contaminadas, o controle básico de 
prevenção de transmissão do vírus da gripe suína, di-
vulgado pelo Center for Disease Control and Prevention 
(2009), recomenda ao trabalhador que:

• A higiene das mãos deve ser realizada após o con-
tato com os animais ou com o ambiente, os equipa-
mentos e a superfícies que são possivelmente con-
taminados com vírus da influenza e após a remoção 
de equipamentos de proteção individual (EPI) e/ou, 
eventualmente, a roupa contaminada. Boa higiene 
das mãos deve consistir na lavagem com água e sa-
bão durante 20 segundos ou na utilização de outros 
procedimentos padrão para desinfecção das mãos.

• Os trabalhadores devem evitar tocar ou esfregar  
olhos, nariz e boca quando estiverem trabalhando 
em torno de suínos. 

• Α vacinação de suínos com a vacina da gripe, que é 
eficaz contra as cepas circulantes, pode reduzir o ris-
co de gripe em suínos e possivelmente reduzir o risco 
das pessoas serem infectadas com o vírus da gripe su-
ína. No entanto, porque existem múltiplas cepas do 
vírus da gripe circulando na população de suínos e 
porque as vacinas contra a gripe em suínos não são 
100% eficazes, a vacinação de suínos não eliminará o 
risco de infecção humana do vírus da gripe suína. 

• Os trabalhadores devem aderir às recomendações 
para o uso de equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI). Deverão receber os EPIs adequados, e 
instruções e treinamento devem ser realizados.

Para as empresas, alguns procedimentos de segu-
rança devem ser adotados:

• Implantar as medidas coletivas de proteção neces-
sárias para a prevenção da contaminação por agen-
tes biológicos, semelhantes aos procedimentos 
adotados em biossegurança; 

• Fornecer aos trabalhadores equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) em quantidade e condições 
adequadas de higiene e conservação;

• Prover, na medida do possível, a imunização peri-
ódica contra as distintas cepas do vírus Influenza 
A H1N1 e do vírus Influenza sazonal;

• Impedir que os trabalhadores não deixem o local 
de trabalho com os EPIs e as vestimentas utiliza-
das em suas atividades laborais.
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Resumo

O estudo da atividade de trabalho das merendeiras escolares foi motivado pela 
alta incidência de casos de LER/DORT nesta categoria profissional. Em escola 
pública de Piracicaba-SP, no período de março de 2007 a março de 2008, pro-
curou-se compreender as condições de execução do preparo e da distribuição 
das refeições com o objetivo de identificar os fatores de risco presentes na or-
ganização do processo de trabalho e na causalidade das LER/DORT, propon-
do-se, ao final, medidas de transformação. O método foi a Análise Ergonômica 
do Trabalho e seus procedimentos: observações gerais, filmagens, observações 
sistemáticas de variáveis previamente escolhidas e registros das verbalizações 
das trabalhadoras sobre o seu trabalho. Os resultados mostram a intensificação 
do trabalho decorrente de mudanças quantitativas e qualitativas da Merenda 
Escolar no Brasil sem o devido aporte do efetivo e a melhoria das condições 
operacionais. As principais recomendações foram: (1) mecanização parcial das 
atividades de higienização dos utensílios; (2) elaboração de um novo cardápio, 
com a participação das merendeiras, que considere a carga real de trabalho; e (3) 
reuniões mensais e semestrais para participação das merendeiras nas decisões 
que afetam o trabalho. Concluiu-se que compreender e superar as deficiências 
do trabalho das merendeiras, eliminando os seus agravos à saúde, constitui-se 
em estratégias vitais para alcançar os amplos objetivos desta política pública.
Palavras-chaves: merendeiras escolares; escola pública; LER/DORT; Análise 
Ergonômica do Trabalho.

Abstract

The study of activity of the work among cafeteria employees in Public School Sector 
was motivated by high incidence of RSI/WRMD (repetitive strain injury/work 
related musculoskeletal disorder) in this profession. After observing preparation 
and distribution of meals in a public school in Piracicaba, São Paulo, Brazil, we 
identified organizational and RSI/WRMD  risk factors and proposed  transformational 
measures. The research was conducted from March 2007 to March 2008 according 
to Work Ergonomic Analysis and its procedures: general observation, filming, 
systematic observation and recording of  workers’ verbalizations on their jobs. The 
results  showed an intesification of  work due to quantitative and qualitative changes 
introduced  in the school menus in Brazil, without an equivalent increase in staff 
or improvement of operational conditions. Our main recommendations were: 
partial mechanization of  activities concerning cleansing of utensils; involvement 
of workers in the development of a new menu, which would take into account 
the staff’s real workload; and  monthly and biannual meetings as moments for  
workers’ participation in their job decision making process. We concluded that 
understanding and overcoming school cafeteria workers’ job deficiencies, as well 
as eliminating risks to their health are vital strategies to reach the objectives of the 
widespread  national public policy on school meals.
Keywords: school cafeteria worker; public school sector; RSI/WRMD; Ergonomic 
Work Analysis.
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Introdução

Este artigo descreve os resultados da Análise Ergo-
nômica do Trabalho (AET) realizada com merendeiras 
das redes pública municipal e estadual de ensino do mu-
nicípio de Piracicaba.

 A presente análise é um relato de experiência de 
ações de prevenção e vigilância realizadas pelo Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador de Piracicaba 
(Cerest-Piracicaba), na empresa de terceirização de mão 
de obra para refeições coletivas, contratada pelo poder 
público municipal para complementar o efetivo de pes-
soal da Merenda Escolar e que, em curto período de 
tempo de contratação, passou a apresentar alta incidên-
cia de Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças Osteo-
musculares Relacionadas ao Trabalho (LER/DORT) no 
seu quadro de merendeiras.

Na época do estudo, existiam 243 merendeiras com 
vínculo direto com a prefeitura municipal e 205 tercei-
rizadas (sendo 10 trabalhadoras volantes para cobrir as 
faltas), num total de 448 trabalhadoras. 

Segundo dados administrativos de maio de 2007, 
das 243 merendeiras vinculadas à prefeitura municipal, 
apenas 165 (68%) estavam atuando na função, 67 (28%) 
estavam readaptadas em outras funções por motivo de 
incapacidade para o exercício da função original (uma 
porcentagem elevada que por si já indica problemas re-
ferentes ao exercício da função) e 11 (4%) estavam afas-
tadas por licenças médicas. Ou seja, praticamente um 
terço da mão de obra estava ou esteve com problema de 
saúde em decorrência do trabalho.

O atendimento às merendeiras concursadas é reali-
zado pelo Serviço Municipal de Segurança e Medicina 
do Trabalho (Sesmt) da prefeitura. O atendimento às 
merendeiras vinculadas à empresa de terceirização é da 
competência legal do Cerest-Piracicaba para as ações 
de investigação diagnóstica, nexo causal, assistência e 
reabilitação profissional. Destas, de 2003 a 2007, foram 
assistidas pelo serviço, 32 merendeiras de escolas pú-
blicas, ou seja, 15% do efetivo. 

A reorganização no mundo do trabalho das últimas 
décadas caracteriza um conjunto de transformações e, 
dentre estas, a intensificação dos processos de terceiri-
zação de atividades dos serviços públicos.

A terceirização, na abordagem administrativa, é 
uma modalidade de contratação através da qual há um 
processo de transferência da responsabilidade pela exe-
cução de atividades de uma empresa ou instituição para 
outra empresa subsidiária, podendo incluir tanto as 
etapas do processo produtivo, ou atividades-fins, como 
os serviços de apoio, também denominados atividades-
-meio, como, por exemplo, os serviços das lavanderias, 
de limpeza, de manutenção, de nutrição, dentre outros 
(ZAMBERLAN; SIQUEIRA, 2005).

Ainda que estudiosos das áreas de planejamento e 
gestão defendam que a terceirização possibilita que a or-
ganização centre-se na realização de algumas ações, via-
bilizando a racionalização da produção e o consequente 
aumento da produtividade, Chillida e Cocco (2004), fo-
calizando os serviços hospitalares, advertem que a mo-
dalidade tem sido mais uma tática de redução de custos 
pela exploração de relações precárias de trabalho.

A presente pesquisa encontrou, na escola estudada, 
uma situação combinada de merendeiras concursadas 
e terceirizadas, porém, igualmente submetidas às mes-
mas condições adversas de trabalho. 

A demanda inicial, colocada pela gestão do depar-
tamento de merenda escolar do município, foi a de 
que havia falta de racionalização na distribuição das 
tarefas entre as merendeiras por existir apenas uma 
prescrição genérica do serviço, ficando a cargo da pró-
pria equipe a divisão das tarefas. A expectativa era a 
de que um manual de procedimentos, que definisse 
ergonomicamente as tarefas de cada funcionária e es-
tabelecesse uma carga de trabalho mais equitativa e 
melhor distribuída ao longo da jornada, pudesse ser 
a solução definitiva para o problema do adoecimento 
por LER/DORT entre as merendeiras.

 Entretanto, as primeiras observações gerais já indica-
ram uma reformulação da demanda pela identificação de 
que não se tratava de um fator comportamental, decor-
rente da má administração do tempo pelas merendeiras, 
mas sim, de que havia uma intensificação do trabalho 
em decorrência de expressivas modificações qualitativas 
e quantitativas na merenda escolar. Ao tradicional café 
com leite e pão com manteiga, geralmente servido uma 
única vez, foram incorporadas várias refeições diárias, 
de elaboração mais trabalhosa, com horários rígidos de 
fornecimento e observância das normas de higiene sani-
tária, sem correspondência no aumento do efetivo ou na 
incorporação de um novo turno de trabalho nem modifi-
cações substanciais nas condições de trabalho.

 Estes fatores resultaram na diminuição do tempo 
disponível para o preparo e a distribuição das refeições, 
na eliminação da porosidade do trabalho e no uso mais 
intensivo dos membros superiores e inferiores das tra-
balhadoras durante um período de tempo maior, levan-
do ao adoecimento por LER/DORT. Desse modo, cons-
tatou-se que a questão não poderia ser solucionada ape-
nas por um manual de procedimentos e pela supervisão 
constante, como era a expectativa da coordenação.

A LER/DORT é uma doença ocupacional bastante 
estudada e bem esclarecida na sua relação entre as ma-
nifestações patológicas dos membros superiores e pes-
coço e as condições de trabalho (ASSUNÇÃO; VILELA, 
2009). No entanto, na literatura nacional, são escassos 
os estudos ergonômicos que revelam a associação en-
tre o trabalho de profissionais de alimentação e a LER/
DORT (LIMA et al., 1997; NUNES, 2000; SILVA; BRITO; 
ATHAYDE, 2001). 
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De origem multifatorial complexa, as LER/DORT 
ocupam o primeiro lugar em afastamento do trabalho 
por doenças ocupacionais nos países industrializados 
e são produtos de um desequilíbrio entre as exigên-
cias das tarefas de trabalho e as capacidades funcio-
nais individuais para responder a essas exigências. 
As características da organização do trabalho são as 
moduladoras de tais desequilíbrios, o que implica em 
medidas de transformação das condições geradoras 
do adoecimento.

 A LER/DORT tem em sua causalidade os fatores 
de risco físicos e biomecânicos, tais como: a força e os 
esforços físicos realizados, a repetitividade de gestos 
e movimentos, as posições extremas e as vibrações de 
máquinas e equipamentos. Seu estabelecimento resulta 
da interação dos diversos fatores patogênicos citados, 
mas estes podem ser atenuados pela diminuição da am-
plitude, da frequência e da duração da exposição, con-
tribuindo para a redução da incidência e da gravidade 
da doença (ASSUNÇÃO; VILELA, 2009, p. 21).

A organização do trabalho das merendeiras é de-
finida pela coordenação da Secretaria Municipal de 
Educação, entretanto, pauta-se nas diretrizes do Plano 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Gover-
no Federal, que define metas nutricionais de acordo 
com a faixa etária e o tempo de permanência na es-
cola: para os alunos do Ensino Fundamental (7 a 14 
anos), que permanecem na escola por meio período, 
deve ser suprido de 15% a 30% de suas necessidades 
nutricionais, o que é feito através de duas refeições 
diárias – café (da manhã ou da tarde) e merenda (que, 
ao contrário do que possa sugerir o nome, equivale a 
um almoço ou a um jantar); para as crianças do Ensino 
Infantil (0 a 6 anos), que permanecem na escola em 
tempo integral, devem ser supridas 65% de suas ne-
cessidades nutricionais, o que é feito através de qua-
tro refeições diárias – café da manhã, almoço, café da 
tarde e jantar.

A partir de 1988, a merenda escolar foi estabeleci-
da como direito constitucional, vindo a sofrer impor-
tantes transformações quanto ao seu conteúdo e sua 
operacionalização, entre as quais destacamos duas di-
retrizes que afetam a carga de trabalho das merendei-
ras: (1) o controle social é feito através dos Conselhos 
da Alimentação Escolar (CAE), formados por represen-
tantes da Secretaria Municipal da Educação, profes-
sores, pais de alunos, alunos e comunidade em geral, 
que têm como funções acompanhar e deliberar sobre 
a aplicação de recursos, a aquisição de alimentos, seu 
armazenamento, preparo e distribuição; (2) grande 
parte dos alimentos consumidos são in natura e de-
vem ser adquiridos de pequenos produtores locais. 

Para o cumprimento das metas nutricionais, a tra-
dicional merenda escolar se transformou em refeições 
mais elaboradas, constituídas de, por exemplo, arroz, 
feijão, estrogonofe de frango e batata sautée, os quais 
acarretam um maior número de procedimentos, maior 
dispêndio de tempo no seu preparo e, por consequên-

cia, o uso mais intensivo do sistema muscoloesquelé-
tico das merendeiras.

Do mesmo modo, foram incorporadas metas higiê-
nicas à política de segurança alimentar brasileira. A 
manipulação dos alimentos, de acordo com as normas 
sanitárias, constitui objeto de fiscalização pública, acar-
retando, para as trabalhadoras, a necessidade de incor-
poração das novas tarefas, como clorar as verduras, as 
frutas, as canecas, os pratos, as colheres etc., represen-
tando um aumento importante no volume de serviço a 
ser executado diariamente.

Apesar do novo patamar de importância alçado 
pela merenda escolar, não se observaram investimen-
tos em infraestrutura das cozinhas e incremento do 
efetivo de trabalhadoras.

É dentro desse contexto que este artigo se propõe a 
redescobrir o trabalho das merendeiras das escolas pú-
blicas, mostrando que impactos teve a reestruturação 
da merenda escolar no seu trabalho e na sua saúde. 

Destaca-se que a LER/DORT no segmento das me-
rendeiras não está circunscrita ao município estuda-
do, mas, pela sua disseminação e magnitude, configu-
ra-se como um problema de saúde pública no Brasil 
(NUNES, 2000, p. 84).

Método e procedimentos

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é um mé-
todo de abordagem da Ergonomia Francesa que se pro-
põe a estudar e contribuir para a adaptação do trabalho 
ao homem (WISNER, 1996).

A ergonomia busca compreender as situações de tra-
balho, a inseparável relação entre as condições de execu-
ção do trabalho e as atividades desenvolvidas pelos tra-
balhadores, sendo estas o foco privilegiado de análise.

Nesta perspectiva, objetiva-se conhecer o trabalho 
real dos homens em situações concretas de trabalho, o 
que exige apreender um duplo conhecimento: o compor-
tamento do trabalhador enquanto trabalha e os determi-
nantes das condições em que ele trabalha (LIMA, 1997).

Segundo Guérin et al. (2001), a AET deve ser de-
senvolvida por meio das seguintes etapas: a) a análise 
da demanda – que consiste na definição do problema 
a ser analisado e na negociação com os atores sociais 
envolvidos, implicando, na maior parte das vezes, re-
formulação da demanda inicial; b) a análise do funcio-
namento da organização – sua história, forma de gestão 
do trabalho, organograma e outras questões referentes 
ao seu contexto socioeconômico e político; c) a análise 
da tarefa – o que a organização prescreve para os traba-
lhadores realizarem e quais as condições ambientais, 
técnicas e organizacionais desta realização; d) a análi-
se da atividade – o que os trabalhadores efetivamente 
realizam na execução das tarefas, como realizam e o 
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porquê; Nesta etapa, há uma descrição sistemática de 
variáveis observadas e apreendidas por verbalizações 
dos trabalhadores na execução concreta do trabalho; 
e) elaboração do pré-diagnóstico – levado junto aos 
trabalhadores para a autoconfrontação do relatório e 
sua validação; f) redação do Diagnóstico e das Reco-
mendações finais, onde são colocados os princípios 
gerais e as orientações práticas para a concepção de 
uma nova organização do trabalho, com vistas à me-
lhoria das condições de trabalho e à prevenção de no-
vas ocorrências.

Dentre as etapas de desenvolvimento do método, 
merece destaque a apreensão das verbalizações dos 
trabalhadores, uma vez que a atividade não consiste 
apenas de gestos, que são observáveis, mas os raciocí-
nios, do tratamento das informações, da comunicação 
entre os pares e do planejamento das ações, que só 
podem ser apreendidos por meio das explicações dos 
trabalhadores (GUÉRIN et al., 2001, p. 165). 

Para a realização da AET, foi escolhida uma Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF), 
situada em um bairro periférico da cidade. Os critérios 
de escolha foram: (1) unidade que reunisse os dois ní-
veis de ensino – Infantil e Fundamental – e, portanto, os 
dois tipos de cardápio; (2) equipe mista, composta por 
merendeiras contratadas diretamente pela Prefeitura 
e terceirizadas. 

Sob os princípios metodológicos citados, adota-
ram-se os seguintes procedimentos: três observações 
gerais, quatro observações sistemáticas e uma reu-
nião com o grupo das merendeiras para a validação 
do diagnóstico e das recomendações propostas.

O estudo foi realizado no período de março de 2007 
a março de 2008, totalizando dez meses de trabalho de 
campo devido às interrupções ocorridas nos meses de 
dezembro e janeiro, meses referentes às férias escola-
res que são utilizados pela coordenação da Merenda 
Escolar para reuniões técnicas de capacitação.

No conjunto, quatro merendeiras foram observa-
das, anotadas as suas verbalizações, totalizando um 
trabalho de campo de 60 horas. Foram realizadas 4 
horas de filmagens em situações reais de trabalho 
– que foram, posteriormente, analisadas e incorpora-
das ao diagnóstico, servindo de apoio visual para a 
autoconfrontação com as trabalhadoras e validação 
dos resultados.  

A aplicação da metodologia descrita observou ri-
gorosamente os princípios éticos: (1) consentimento 
livre e esclarecido dos sujeitos observados em ativi-
dade; (2) confidencialidade, privacidade e proteção 
da imagem, garantindo-se o anonimato das verbali-
zações; (3) respeito aos valores culturais, morais, re-
ligiosos e éticos, bem como aos hábitos e costumes 
dos trabalhadores envolvidos; (4) relevância social 
da pesquisa, ou seja, destinação sócio-humanitária; 
(5) validação dos resultados com os trabalhadores e a 
gerência (ABERGO, 2003).

Resultados

Tempos modernos: as atividades de trabalho das me-
rendeiras

O efetivo responsável pela elaboração da merenda 
escolar é majoritariamente feminino, contando com ape-
nas cinco trabalhadores do sexo masculino (1% do efe-
tivo, incluindo as terceirizadas).

O sistema da Merenda Escolar no município estu-
dado atende 213 unidades constituídas de escolas esta-
duais, municipais, centros de atendimento socioeduca-
tivo, instituições filantrópicas e programas de educação 
de jovens e adultos.

O cardápio é elaborado por uma nutricionista e 
é padronizado para toda a rede escolar do municí-
pio. Sua elaboração obedece aos seguintes critérios: 
(1) faixa etária dos alunos atendidos, (2) sua jornada 
diária na escola, (3) objetivos nutricionais do Plano 
Nacional de Alimentação Escolar e (4) custo das re-
feições. As alterações de cardápio, condicionadas à 
prévia autorização da coordenação, somente ocorrem 
em situações de desabastecimento de gêneros e/ou re-
dução drástica do efetivo.

A escola selecionada para a análise é de médio por-
te, com 313 alunos matriculados, dos quais 103 fre-
quentam o Ensino Infantil, composto pelo Berçário e o 
Maternal, e 210, o Ensino Fundamental.

A equipe responsável pela elaboração da merenda 
escolar é composta de quatro merendeiras. Além dessa 
equipe, existe mais uma trabalhadora denominada lac-
tarista, que, por atender exclusivamente o Berçário, em 
cozinha separada, não participou deste estudo. 

O Ensino Infantil, excluindo-se o Berçário, é cons-
tituído de 75 crianças que permanecem na escola das 
7h30 às 17h. Elas tomam quatro refeições por dia: café 
da manhã, almoço, café da tarde e jantar (merenda).

O Ensino Fundamental possui 210 alunos, distribuí-
dos em dois turnos. No turno da manhã, 80 alunos per-
manecem na escola das 7h às 12h e têm duas refeições 
diárias: café e almoço. No turno da tarde, 130 alunos 
permanecem na escola das 12h10 às 17h e também têm 
duas refeições diárias: café e jantar (merenda). 

As quatro merendeiras que tiveram sua atividade 
analisada preparam 8 refeições diárias, num total de 720 
unidades de refeição para atendimento de todos os alu-
nos. Assim, ao longo de um dia de trabalho, a equipe 
precisa preparar e servir 8 refeições, constituídas de: 

• 4 cafés (2 no turno da manhã e 2 no turno da tarde) 
compostos de leite em pó batido com chocolate e 
servido com biscoito ou pão com margarina; 

• 1 almoço, com cinco pratos (arroz, feijão, carne, 
frango ou ovos, legume ou verdura cozida e sa-
lada crua); 
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• 3 merendas que, a despeito do significado tradi-
cional,4 assemelham-se praticamente a outro al-
moço ou a um jantar, pois se compõem de uma 
refeição bem elaborada como, por exemplo, riso-
to de frango com legumes e salada mista crua ou 
sopa de feijão com macarrão, carne e legumes e 
salada mista crua.

Percebe-se que, de merenda, restou apenas o nome. A 
verbalização de uma das trabalhadoras ilustra bem um dos 
efeitos dessa reestruturação: “O pior mesmo é a correria, a 
gente mal chega e já está correndo, não pára nunca...”

Para preparar essas refeições, a divisão de tarefas é 
realizada por um acordo entre o grupo, uma vez que 
não existem tarefas pré-determinadas, pormenorizadas 
e permanentes para cada merendeira.

 Quando o expediente de trabalho começa, as meren-
deiras dão início a uma série de ações para preparar as 
refeições que serão servidas ao longo do dia. Assim, du-
rante o processo do preparo do café da manhã, observam-
-se ações simultâneas de preparo do almoço e da meren-
da. O preparo de uma refeição termina e inicia-se quase 
que imediatamente o procedimento de servir os alunos e a 
seguir o recolhimento e a higienização dos utensílios utili-
zados. O ritmo de trabalho de cada uma das merendeiras é 
incessante, agindo quase como autômatas, mas que estão, 
a todo o momento, colocando seu saber em prática para 
atender às metas nutricionais de higiene e às exigências 
temporais dos horários precisos e fixos. 

O expediente inicia-se às 6h da manhã com uma 
merendeira. Às 6h30 chegam as outras três merendei-
ras. Em menos de 1 hora, elas se encarregam de coar 
o café para os 33 funcionários da escola, preparar 120 
pães e 16 litros de leite com chocolate para o café das 
7h dos alunos do Ensino Fundamental, doravante deno-
minado Escola, e, na sequência, às 7h30, para os alunos 
do Ensino Infantil, doravante denominado Creche, de-
nominações dadas pelas merendeiras.

A tarefa de preparo dos pães envolve cortá-los no 
sentido do comprimento, passar margarina sobre os dois 
lados, cortar o pão ao meio e colocar os pedaços em uma 
bacia plástica. O corte ao meio é adicional, uma vez que 
é previsto um pão para cada criança, porém, trata-se de 
uma atitude de zelo do grupo para evitar desperdício, 
porque algumas crianças não comem um pão inteiro.

 Esta tarefa é realizada em postura em pé, com os 
braços em posição elevada, sem sustentação, com mo-
vimentos em ciclos curtos (17 segundos cada), o que 
contribui para sobrecarregar a musculatura dos mem-
bros superiores e inferiores. 

O mesmo padrão de movimentos foi observado por 
ocasião da distribuição do leite com chocolate. A me-
rendeira utiliza uma concha para pegar a mistura num 
canecão, para depois encher cada uma das 150 canecas 
dispostas em uma bandeja, que é colocada sobre uma 

mesa. As próprias crianças se servem, pegando as ca-
necas e os pães. Depois de tomar o leite, as crianças 
devolvem as canecas, deixando-as sobre a bancada.

Nesta operação foi observada uma exigência tempo-
ral a mais, que demanda um tempo não prescrito. Após o 
preparo, uma leiteira com seis litros, duas bandejas com 
as canecas e uma bacia com pães são transportados num 
carrinho manual para o refeitório da Escola, distante 
aproximadamente 50 metros da cozinha. No refeitório, 
o material é colocado numa mesa de apoio. Terminada a 
refeição das crianças, os utensílios são recolhidos para o 
carrinho e transportados de volta à cozinha.

Movimentos repetitivos e os braços em elevação são 
observados também durante o recolhimento e a lava-
gem das canecas, o que ocorre imediatamente após o 
término da distribuição. Dois tipos de constrangimen-
tos obrigam à lavagem imediata das canecas: (1) a quan-
tidade de canecas supre a necessidade de apenas uma 
refeição, e (2) é impossível acomodá-las sobre a pia, já 
que estariam ocupando espaço necessário ao pré-prepa-
ro das refeições seguintes.  

Ao mesmo tempo em que estas atividades de pré-pre-
paro, distribuição e higienização dos utensílios do café 
da manhã estão sendo desenvolvidas, duas merendeiras 
já iniciaram as ações de descascar, cortar e picar os legu-
mes, as verduras, as frutas e as carnes que serão utiliza-
das na merenda da Escola e no almoço da Creche. 

O tempo prescrito para preparar a merenda é de três 
horas (que será servida rigorosamente às 9h30) e de 
quatro horas para preparar o almoço (servido às 10h30), 
o que demanda que os dois tipos de refeição sejam pre-
parados simultaneamente. Destaca-se que, durante o 
momento final de cocção do almoço da Creche, as tra-
balhadoras ainda se encontram ocupadas com as tare-
fas de servir a merenda da Escola, recolher e higienizar 
os utensílios dessa refeição, tomando o cuidado de não 
deixar o almoço queimar ou passar do ponto.

Nas atividades de pré-preparo dos alimentos, notam-
se, mais uma vez, movimentos rápidos e de precisão, em 
ciclos curtos, com os braços suspensos e sem apoio. A 
tarefa de descascar, cortar e picar um a um os legumes 
e as frutas e agrupar e picar as folhas de verduras exige 
uma utilização quase que permanente dos mesmos gru-
pos musculares dos membros superiores, inferiores e da 
coluna, que são demandados ao longo de toda a jornada 
de trabalho. Ou seja, as tarefas variam ao longo do dia, 
mas as exigências posturais e musculares, não.

Diante da pluralidade e da simultaneidade das tare-
fas e dos horários rígidos em que as refeições devem estar 
prontas, constata-se que as merendeiras estão submetidas 
a um trabalho de alta densidade (WISNER, 1993) e sem 
poros que possam recompor o desgaste muscular, ou como 
elas dizem: “Aqui tudo tem que descansar [referindo-se à 
cloração]: os pratos, as maçãs... menos as merendeiras”.

4 Segundo Ferreira (1980), merenda é uma refeição leve entre o almoço e jantar.
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Mas, como é possível viabilizar o trabalho diante da 
pressão temporal e da multiplicidade de tarefas que pre-
cisam ser realizadas de forma simultânea? Observou-se 
que, para responder a esses desafios, as merendeiras se 
sustentam no apoio do coletivo da equipe. É graças a 
este coletivo que o processo de produção da merenda é 
realizado de acordo com o previsto, apesar das dificul-
dades vivenciadas. Cada uma faz o que precisa fazer, 
no momento certo e no tempo certo, sem precisar de 
alguém que fique solicitando ou fiscalizando-as.

O prato principal: muito trabalho e pouco tempo

Todos os pratos do almoço e da merenda têm como 
base carne ou frango. As operações de limpeza e de cor-
te da carne e do frango são indicadas pelas merendeiras 
como muito difíceis de serem executadas, por isso, es-
tas atividades precisam ser antecipadas no dia anterior, 
no período da tarde: “É pesada, é cansativa! A posição 
na pia é ruim... você fica direto ali, até mais de uma 
hora... Quando você sai dali, está quebrada”, disse uma 
merendeira, e todas as outras concordaram.

Como a carne licitada deveria ser entregue picada 
e limpa, não há tempo prescrito para esta tarefa. O tra-
balho das merendeiras seria apenas o de retirar a car-
ne do congelamento meia hora antes de realizar o seu 
preparo. No entanto, elas precisam retrabalhar a carne 
ou o frango, melhorando a limpeza e o corte: “A carne é 
comprada picada, mas é muito mal picada, precisamos 
picar em pedaços menores e limpar bem, tirar nervuras 
e gorduras, senão as crianças não comem”. 

O retrabalho das carnes mostra a preocupação das 
merendeiras com as crianças, esmerando-se no pré-pre-
paro dos alimentos. Levando-se em conta o montante 
de 20 kg de carne e 30 kg de frango consumidos numa 
refeição, essa ação também resulta em intensificação do 
trabalho e diminuição da porosidade, uma vez que se 
trata de um tempo e uma tarefa não prescritos.

A incorporação de um ato particular de cuidado 
também foi observada no preparo da couve, ainda que 
à custa da sobrecarga do seu corpo. Ao utilizar o mul-
tiprocessador para cortar a couve, a merendeira não fi-
cou muito satisfeita com o resultado:

Ela fica bem machucada! Se você quiser que ela fi-
que mais bonitinha (mais firme e uniforme, comple-
mento nosso), você tem que cortar na mão. Quando 
a gente tem um pouco mais de tempo. a gente corta 
na mão, isto quando a gente não está muito cansada 
também, senão vai no processador. O final tem que 
ser cortado na mão, a máquina não pega quando é 
pouca folha.

A atividade de distribuição do almoço da Creche 
(5 pratos: arroz, feijão, frango, couve e salada crua), 
para 56 alunos presentes no dia, envolveu mais es-
forço repetitivo e postura contraída para manter os 
braços em elevação. Três merendeiras executaram o 
serviço: uma merendeira realizou cerca de 120 mo-
vimentos para retirar o arroz e o feijão das vasilhas 
e colocar nos pratos; a segunda cerca de 180 movi-
mentos para colocar o frango e a couve (ambas por 
vinte minutos); e a terceira merendeira cerca de 60 
movimentos para colocar a salada crua, mas que, por 
permanecer sozinha mais dez minutos servindo aos 
vários alunos que repetiram, foram adicionados pelo 
menos mais 30 movimentos. Enquanto o almoço era 
servido, a quarta merendeira iniciara a lavagem das 
panelas e dos utensílios que haviam sido utilizados 
no seu preparo e, na sequência, mais duas merendei-
ras se incorporaram à lavagem de pratos e colheres 
que retornavam da distribuição (Quadro 1).

A cloração obrigatória por 20 minutos dos utensí-
lios, pratos, talheres, antes de serem utilizados, torna-
-se mais uma dificuldade para o andamento do servi-
ço, aumentando a densidade do trabalho. O fogão é 
limpo todos os dias, duas vezes por dia, no final das 
refeições de cada período.

Quadro 1  Crônica da atividade das merendeiras – período da manhã
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O almoço das merendeiras ocorreu entre 11h e 12h. 
Elas almoçam uma de cada vez, pois, na cozinha, não 
há interrupção das atividades. Elas se revezam e ime-
diatamente já vão iniciando o preparo das refeições da 
tarde ao mesmo tempo em que preparam o leite com 
chocolate para o café da tarde. 

 A necessidade de resfriar um pouco os pratos quen-
tes é outro fator que também contribui para reduzir ain-
da mais o tempo real disponível no processo de elabo-
ração da merenda. Alguns pratos demandam quase 30 
minutos para esfriar até o ponto de poderem ser servi-
dos sem apresentar risco de queimadura às crianças:

Temos medo que as crianças derrubem comida ne-
las e se queimem com polenta, com sopa. Por isso, 
temos que desligar um pouco antes. Quando não dá, 
fazemos um resfriamento: tiramos do panelão, colo-
camos numa panela menor e colocamos numa bacia 
com água, para deixar a comida no ponto da criança-
da comer sem perigo de se queimar.

Esse cuidado não se deve apenas à prevenção de 
acidentes, há nessa ação uma preocupação com a nutri-
ção e com o lazer das crianças, ainda que acarrete mais 
trabalho à equipe:

Se a gente oferecer a comida muito quente, a criança-
da não come, porque eles não têm paciência de espe-
rar esfriar, eles querem também brincar no intervalo. 
Se a gente serve no ponto, eles comem tudo e depois 
ainda vão brincar.

As merendeiras consideram o período da tarde me-
nos atribulado que o da manhã, devido ao cardápio 
único (merenda) tanto para a Escola (turno da tarde) 
quanto para a Creche (jantar). O prato preparado com 
todos os ingredientes colocados em uma única pane-
la suprime a necessidade de temperar, mexer e vigiar 
a cocção de várias panelas ao mesmo tempo, como 
acontece no período da manhã. Não obstante, o vo-
lume dos procedimentos de pré-preparo – cozinhar o 
feijão, descascar, cortar e picar legumes, cozinhar e 
desfiar a carne – é novamente repetido e permanece 
o mesmo em termos de volume de serviço. Observa-

-se, porém, um alívio nas atividades de lavagem pela 
redução do número de panelas (Quadro 2).

A pequena porosidade do período da tarde, toda-
via, é preenchida pela antecipação de tarefas das refei-
ções do dia seguinte, como, por exemplo, a escolha dos 
grãos, o preparo do tempero básico (alho e cebola in 
natura passados no liquidificador) e o corte e a limpe-
za das carnes. A regulação adotada pelas merendeiras 
– utilizar a pequena porosidade do período vespertino 
para antecipar tarefas futuras – e a inexistência de pau-
sa no horário de almoço comprometem uma possível 
recuperação muscular.

Outras tarefas – uma “pitada” a mais no aumento da 
densidade do trabalho

 Nas tardes das terças e quintas-feiras, as meren-
deiras recebem os gêneros perecíveis, entregues pelos 
fornecedores. Essa tarefa envolve receber, conferir, se-
parar e estocar, comprometendo a preciosa antecipação 
do preparo da merenda do dia posterior:

Este dia é difícil, você tem que receber, conferir, 
guardar [...] os legumes, e as frutas ainda dão para 
esperar um pouco, mas o açougue não dá [porque são 
alimentos que não podem ficar muito tempo fora do 
congelador], você tem que parar tudo que está fazen-
do para fazer isto.

Compete ainda às merendeiras realizar o controle 
do estoque dos produtos armazenados. Essa tarefa exige 
que, no início de cada mês, uma merendeira preencha 
duas fichas que são enviadas à Coordenação da Meren-
da Escolar: a primeira delas é referente ao consolidado 
mensal do número de alunos presentes por classe e a 
segunda é referente ao consolidado mensal da retirada 
de gêneros não perecíveis do depósito. Estes números 
devem estabelecer uma relação de coerência e servem 
de base para a solicitação dos insumos para o mês. 
Qualquer discrepância deve ser justificada e pode re-
sultar em críticas de desperdício. 

Quadro 2  Crônica da atividade das merendeiras – período da tarde
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Além disto, a tarefa tem forte repercussão sobre a 
carga de trabalho das demais merendeiras. No caso do 
controle de estoque, por exemplo, é como se no perío-
do respectivo faltasse uma das integrantes do grupo no 
preparo da merenda, ou seja, é como se nesse período 
houvesse uma redução de 25% no efetivo da cozinha e 
sem direito a contar com o apoio da merendeira volan-
te, da empresa terceirizada.   

Cronologia de uma orquestra afinada

Ainda que pesem todos os constrangimentos apre-
sentados e o ritmo intenso que envolve um dia de tra-
balho, o que se percebe é que as merendeiras trabalham 
como músicos de uma orquestra afinada, mas sem um 
maestro que as coordene nos movimentos e momentos 
da ação. Nesse tênue equilíbrio entre corpos, tempos 
e metas nutricionais alimentares, a experiência e o 
companheirismo do coletivo de trabalho não deixam o 
“caldo entornar” nem a música desafinar. Em silêncio, 
cada uma sabe o que fazer, quando fazer e o momento 
de dividir a carga de trabalho da colega ao lado.

Os Quadros 1 e 2 reproduzem graficamente a crô-
nica da atividade das merendeiras coletada através da 
observação sistemática ao longo de um dia típico de tra-
balho (quinta-feira).

Observando-os, percebe-se que, em alguns momen-
tos, o grupo se concentra numa dada tarefa (“força-tare-
fa”), com o propósito de abreviar o tempo gasto na sua 
realização. Como exemplos em destaque no quadro: o 
ocorrido na atividade de distribuir o almoço aos alunos 
da Creche, no intervalo das 10h30 às 10h50; na ativida-
de de lavagem de pratos e talheres servidos nessa mes-
ma refeição, no intervalo das 11h às 11h30; e na tarefa 
de estocar os gêneros recebidos no dia, no intervalo das 
11h30 às 11h50, entre outros. No período da tarde, foi 
observado que a mesma regulação é utilizada pelo gru-
po em alguns momentos.

A cronologia e os resultados apresentados até o mo-
mento mostram que não há falta de racionalização na 
distribuição das tarefas, como era pensado pelos gesto-
res. Ao contrário, as merendeiras trabalham com a sin-
cronia de uma orquestra. As estratégias desenvolvidas 
pelo coletivo de trabalho, além de viabilizar os propósi-
tos do setor, possibilitam ao grupo lidar com as variabi-
lidades e os constrangimentos impostos pela rigidez dos 
horários e pela escassez de tempo durante a jornada. 

Instrumentos e meios de trabalho: o saber não va-
lorizado

Como a questão do adoecimento por LER/DORT en-
tre as merendeiras está reconhecida pelo poder público 
desde 2003, algumas medidas já foram adotadas com o 
propósito de conter o adoecimento, tais como: a reforma 
da estrutura física das cozinhas, a aquisição de utensí-
lios mais leves e de fácil higienização, a substituição de 

equipamentos manuais por equipamentos elétricos, a 
facilitação dos cardápios e a complementação do qua-
dro funcional com mão de obra terceirizada.

Entretanto, o grupo se queixou de não ter partici-
pado da elaboração do projeto da reforma da cozinha: 
“Nós opinamos muito pouco na reforma da cozinha, 
porque a gente estava ocupada o tempo todo e não dava 
para acompanhar a obra”.

Na avaliação das merendeiras, alguns “gargalos” 
operacionais poderiam ter sido evitados:

Se tivesse mais uma cuba na lateral (da pia), acho 
que resolveria o nosso problema de ter que lavar logo 
em seguida, para não atulhar a pia que a gente usa 
para preparar os alimentos.

O sol da tarde incide frontalmente na janela da co-
zinha, causando grande desconforto às merendeiras: 
“Este sol da tarde na pia dá uma fadiga! Já pedimos para 
colocar um toldo, mas eles disseram que não pode”.

Os equipamentos elétricos – liquidificador e mul-
tiprocessador, partes do projeto de modernização das 
cozinhas – são aceitos como instrumentos que ajudam 
muito, mas que dão muito trabalho na limpeza: “Gasta 
muito tempo para limpar [o multiprocessador], demora 
muito e, como aqui falta tempo, a gente acaba usando o 
manual mesmo”.

Houve uma queixa generalizada em relação às facas 
e aos afiadores. As facas são consideradas ruins e não 
são apropriadas às tarefas:

As facas de cabo de madeira são melhores, mas eles 
sempre compram as de cabo de plástico branco... 
porque custam menos, eu acho [...] mas são ruins.

Para mexer a polenta, é usada uma pá de plástico, 
que tem um cabo mais comprido que as colheres con-
vencionais e, por isso, é mais adequada, pois possibilita 
manter o braço mais distante da fervura. Por outro lado, 
esse utensílio é bastante pesado (400g), provocando 
cansaço e dores nos braços.

Foram observadas algumas diferenças entre os uni-
formes usados pelas merendeiras da prefeitura – bermu-
da branca e camiseta, e o uniforme da merendeira ter-
ceirizada – um vestido de brim grosso e um avental de 
plástico, inadequado para o clima local. Elas comentam:

O uniforme é ruim, o tecido é muito grosso, esta 
manga enrosca na maçaneta da porta, eu fico com o 
braço roxo porque prende... Eles falam que é para a 
gente se parecer com as mães e avós que cozinhavam 
bem... mas que adianta se ele incomoda, atrapalha, e 
pode até causar um acidente. (merendeira da empre-
sa terceirizada)

Sobre o aumento no quadro de merendeiras da esco-
la para diminuir a densidade do trabalho e consequen-
temente a correria, uma delas respondeu negativamen-
te e as outras concordaram com a resposta: “Se colocar 
mais gente nesta cozinha pequena, vamos trombar uma 
na outra. É preciso outra cozinha, com outra equipe”.
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Decisões centralizadas: efeitos sobre o coletivo

O grupo todo se ressente por não poder participar 
das decisões que influem diretamente no seu trabalho, 
sejam decisões tomadas pela coordenação da merenda 
escolar, sejam decisões da direção da escola.

Dois exemplos são significativos: (1) a diretora 
da escola deslocou as refeições dos alunos da Escola 
para outro refeitório, distante aproximadamente 50m 
da cozinha, o que acarretou o aumento das tarefas de 
distribuição dos cafés e das merendas dos dois turnos: 
carregar todo o material a ser utilizado num carrinho, 
transportar até o refeitório, descarregar, arrumar sobre a 
mesa antes de iniciar a distribuição; feita a distribuição, 
retirar todo o material da mesa, carregar o carrinho, 
transportar até a cozinha, descarregar o material colo-
cando-o sobre a pia para a lavagem. A mudança gerou 
ainda maior demanda de tempo, o qual é bastante exí-
guo; (2) a substituição de pratos plásticos por pratos de 
vidro, devido ao aumento no peso dos pratos, resultan-
do em maior dificuldade na distribuição das refeições e 
maior esforço físico na lavagem.

Percebeu-se, contudo, através das verbalizações 
que, além das dificuldades de ordem física, houve um 
componente emocional importante, uma vez que elas 
não foram chamadas a opinar sobre esta mudança:

O grande problema é que eles [as chefias responsáveis 
pela concepção do trabalho] sempre se esquecem das 
merendeiras [...] eles só lembram da gente na hora de 
comer [...] depois que comem, esquecem de novo.

Estes sentimentos demonstram, em última análise, 
a divisão social do trabalho: de um lado, aqueles que 
são autorizados a concebê-lo e a organizá-lo e, de outro 
lado, excluídos do processo decisório, aqueles que cum-
prem as tarefas. Este fato reflete uma situação muito 
comum no mundo do trabalho, pois, de um modo geral, 
os organizadores da produção e do trabalho prescrito 
não valorizam o saber tácito daqueles que o executam.

A assimetria presente nas relações de trabalho é 
produto de uma divisão entre “os que planejam e os 
que fazem”, característica do modelo tecnicista domi-
nante, em que o objetivo de mudança se dá sempre 
através de transmissão autoritária de normas (COSTA; 
RIBEIRO; RIBEIRO, 2001). Por conhecerem muito bem 
os problemas que enfrentam no cotidiano, as meren-
deiras anseiam poder participar mais das decisões que 
afetam o seu trabalho. Entretanto, elas quase não têm 
espaço para a sua expressão e, quando têm, como, por 
exemplo, nas visitas da supervisão técnica, que ocor-
rem uma vez ao mês, sentem que falam no vazio, pois 
as suas queixas e sugestões nunca são ouvidas, o que 
resulta num sentimento de desvalorização que afeta a 
saúde dessas trabalhadoras.

Com relação aos programas de capacitação que 
acontecem duas vezes por ano, durante o período das 
férias escolares, nos quais são reunidas todas as me-
rendeiras da rede escolar do município, terceirizadas 
e da prefeitura, identificou-se que seu conteúdo está 

estritamente voltado para a transmissão de conhe-
cimentos nutricionais sobre os alimentos, as formas 
adequadas de seu preparo, as normas higiênico-sani-
tárias e outros assuntos que a coordenação julga ser de 
interesse das merendeiras. Perde-se dessa forma um 
importante momento para ouvir as merendeiras e en-
contrar coletivamente soluções mais eficazes para os 
problemas de saúde do efetivo de trabalhadoras.

Diagnóstico

Os dados confirmam que a intensificação do trabalho 
das merendeiras é devido às expressivas modificações 
qualitativas e quantitativas no cardápio, estabelecidas 
por diretrizes macropolíticas da merenda escolar no Bra-
sil, e não a uma questão relacionada à má administração 
do tempo e das tarefas por parte das trabalhadoras. 

Nota-se que as merendeiras suportam os impactos 
das decisões tomadas pelo controle social, mas não 
participam de suas deliberações. Da mesma forma, os 
membros do Conselho da Alimentação Escolar (CAE) 
não participam dos problemas que afetam o processo 
de elaboração dos cardápios escolhidos. Assim, deci-
sões como aquisição de produtos mais baratos e/ou de 
elaboração difícil refletem sobremaneira na carga de 
trabalho das merendeiras.

Ao realizar a análise ergonômica do trabalho em 
um restaurante universitário, Lima et al. (1997) cons-
tataram que:

O cardápio é o determinante essencial do processo 
produtivo, estruturando o conjunto de decisões que, 
colocadas em prática, possibilitarão o preparo diá-
rio das refeições, mas que também irão determinar 
grande parte das exigências do trabalho: [...] a com-
posição do cardápio não resulta da soma aleatória de 
diversos tipos de pratos, mas é conseqüência de um 
conjunto de intenções e compromissos que buscam 
primordialmente atender ao usuário, quer do ponto 
de vista calórico-nutricional, quer do ponto de vis-
ta do paladar, buscando, da mesma forma, atender 
a critérios de custo. Em última análise, o cardápio é 
o ponto de convergência das relações entre a direção 
[...], os trabalhadores e os usuários, tendo implica-
ções importantes nas restrições impostas aos respon-
sáveis pela sua elaboração e execução. (LIMA et al., 
1997, p. 147-148)

Na organização do processo de trabalho da merenda 
escolar não é diferente. O cardápio, concebido pela or-
ganização central sem a participação das merendeiras, é 
o principal determinante do volume das tarefas a serem 
executadas e do grau de dificuldade da sua execução.

Analisando os cardápios elaborados pela coorde-
nação, constatou-se que, para atingir os objetivos nu-
tricionais e de higiene, eles passaram por profundas 
transformações qualitativas e quantitativas. Ao tradi-
cional café com leite e pão com manteiga foram incor-
poradas verdadeiras refeições, compostas de legumes, 
verduras, frutas, proteínas e carboidratos. Entretanto, o 
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impacto dessa transformação nutricional não foi acom-
panhado de mudanças significativas no efetivo de me-
rendeiras, na infraestrutura das cozinhas. O novo car-
dápio passou a exigir muito mais do corpo e da mente 
das trabalhadoras, em ritmo muito maior, durante mais 
tempo ao longo da jornada.

Além disso, a junção dos dois níveis de ensino repre-
sentou, na prática, a junção de dois cardápios distintos, 
num mesmo espaço de tempo, aumentando ainda mais 
a pressão sobre o trabalho. Na cozinha, observou-se um 
maior volume e sobreposição de tarefas realizadas, re-
forçamos, no mesmo espaço de tempo, no mesmo es-
paço físico, pelo mesmo efetivo e praticamente com as 
mesmas condições materiais.

A modificação do cardápio da merenda escolar não 
resultou na incorporação de um novo turno de trabalho 
que pudesse suportar as transformações realizadas. Para 
agravar, o tempo real disponível tornou-se menor que o 
tempo prescrito em razão do trabalho gerado pelas con-
dições dos produtos adquiridos (carne, frango, legumes 
e verduras in natura), pela necessidade de resfriamento 
dos pratos quentes, pelo transporte e distribuição parcial 
noutro refeitório e pela incorporação de tarefas estranhas 
à função de merendeira, tais como fazer a faxina geral da 
cozinha e responder pelo controle, recebimento e arma-
zenamento dos gêneros alimentícios.

Como os horários prescritos para servir as oito refei-
ções diárias são rígidos, pois obedecem aos intervalos 
entre as aulas, e o tempo disponível entre as refeições 
é exíguo, a regulação adotada pelas trabalhadoras foi 
de elaborar as diversas refeições simultaneamente. As 
tarefas estranhas, incorporadas à função de merendei-
ra, são realizadas no meio desse tempo, durante o pro-
cesso de preparo dos alimentos. Torna-se obrigatório, 
também, antecipar as tarefas do dia seguinte, usando os 
períodos vespertinos, quando o trabalho de cocção se 
reduz. E, se preciso for, as merendeiras se valem ainda 
do próprio horário de refeição e de descanso. 

Ainda que o coletivo de trabalho funcione de modo 
harmônico, com as merendeiras executando as tarefas 
que percebem como necessárias naquele momento, de-
vido às condições de trabalho, o corpo das merendeiras 
não dispõe de momentos de relaxamento e de recupera-
ção da carga de trabalho imposta, resultando, ao longo 
do tempo, em adoecimento. 

A pressão temporal foi uma variável do trabalho 
percebida desde as primeiras observações gerais. A 
posterior identificação da densidade do trabalho pela 
sobreposição de atividades em curto período de tem-
po e a verificação da não alteração do ritmo de tra-
balho, uma vez que os tempos observados nas ações 
continuaram os mesmos, levaram à conclusão de que 
a atividade, como um todo, está acelerada e inten-
sificada em seu limite extremo, resultando em um 
trabalho sem porosidade. No período da manhã, por 
concentrar um número maior de tarefas para serem 
realizadas em menor espaço de tempo, não há como 
acelerar mais; no período da tarde, que, em tese, teria 

um menor volume de tarefas, continua intensificado 
pela associação de outras tarefas, como o recebimento 
de mercadorias dos fornecedores, a limpeza do freezer 
e da geladeira, a limpeza geral da cozinha, bem como 
pelas tarefas antecipadas.

Recomendações

O relatório final, apresentado à direção da Meren-
da Escolar em maio de 2008, contém uma série de 
recomendações sistematizadas em três grandes cate-
gorias de análise.

Para melhoria da organização do processo de traba-
lho, sugeriu-se:  

• Elaboração de um novo cardápio que articule as 
refeições da Escola e da Creche e que considere, 
também como critério, a carga de trabalho das tra-
balhadoras que vão executá-lo;

• Participação ativa das merendeiras na definição 
do cardápio;

• Não prescrição dos cardápios de maior grau de di-
ficuldade no seu preparo (macarronada, polenta e  
cuscuz) para os dias da semana que ocorrem o re-
cebimento de gêneros alimentícios, o controle buro-
crático mensal, o preparo do tempero, a limpeza do 
freezer e da geladeira e a limpeza geral da cozinha;

• Disponibilização, pela empresa terceirizada, de 
uma merendeira volante experiente para auxiliar 
a equipe no processo de elaboração da merenda 
escolar nos dias de entrega de gêneros alimentí-
cios pelos fornecedores;

• Constituição de uma equipe externa de faxineiros 
que se encarregue da faxina geral das cozinhas, no 
período noturno ou nos finais de semana.  

Em relação às condições de trabalho, recomendou-se: 

• Instalação de uma máquina de lavar louças modelo 
industrial, com capacidade para lavar/secar no míni-
mo 20 pratos/ciclo, com ciclo inferior a 5 minutos;

• Colocação de uma ducha móvel de água quente na 
cuba de maior profundidade para lavar vasilha-
mes de maior porte;

• Aquisição de facas de melhor qualidade, em tama-
nhos e formatos adequados às diferentes aplicações;

• Implementação de um esquema regular de ma-
nutenção/afiamento das facas, a ser realizado por 
funcionário designado pela prefeitura;

• Aquisição da carne totalmente processada, ou 
seja, limpa, cortada ou moída, em conformidade 
com o cardápio ao qual se destina;

• Aquisição do alho já descascado;

• Desenho e confecção de um novo uniforme, padro-
nizado para todas as merendeiras, quer da prefei-
tura, quer terceirizadas, considerando critérios de 
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uso, conforto térmico, durabilidade e facilidade na 
lavagem. Durante o redesenho do uniforme, faz-se 
indispensável a participação das merendeiras.

Estas medidas, se implantadas, no seu conjunto, têm 
a potencialidade de diminuir a pressão temporal e a so-
brecarga física das trabalhadoras.

Quanto às relações de trabalho:

• Possibilitar que durante os momentos dos progra-
mas de capacitação anuais seja possível a explici-
tação das dificuldades vivenciadas no trabalho, 
a elaboração de soluções e melhorias e a troca de 
experiências por parte das merendeiras; 

• Promover encontros mensais entre as merendeiras, 
a supervisão da Merenda Escolar e a direção da 
escola, para colocação das propostas pedagógicas 
e discussão das implicações ergonômicas no pro-
cesso de trabalho; 

• Participação da representação das merendeiras no 
Conselho Municipal da Merenda Escolar; 

• Mudança via projeto de lei municipal, alterando a de-
nominação do cargo de merendeira para cozinheira;

• Isonomia entre as merendeiras concursadas e as ter-
ceirizadas.

Considerações finais

A transformação da merenda escolar como direito 
constitucional representou uma conquista de cidadania 
da nação brasileira, que requer esforços sociais conti-
nuados para sua permanência e aperfeiçoamento. 

O acesso universal à alimentação como insumo 
para a aprendizagem, a garantia da segurança e da 
qualidade dos alimentos oferecidos, o monitoramen-
to da situação nutricional dos escolares, a prevenção 
e o controle dos distúrbios nutricionais e das doenças 
associadas à alimentação e nutrição e a promoção de 
práticas alimentares saudáveis são princípios e dire-
trizes que contribuem não apenas para a melhoria do 
desempenho escolar e para a redução da evasão e da 
repetência, mas, também ampliam as possibilidades 
dos municípios em melhorar a saúde de uma parcela 
significativa da população em idade de crescimen-
to, reduzindo a sua vulnerabilidade social (COSTA; 
LIMA; RIBEIRO, 2002).

Compreender e valorizar o trabalho das merendei-
ras, superar suas deficiências e eliminar a ocorrência 
de agravos à saúde destas trabalhadoras se constitui em 
importantes estratégias para o alcance dos amplos obje-
tivos nacionais que estruturam esta política pública.
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CENAS da indústria de galvanoplastia. São Paulo: Fundacentro, 1997. 1 
videocassete (20 min), VHS/NTSC., son., color.

Documento em meio eletrônico
BIRDS from Amapá: banco de dados. Disponível em: <http://www.bdt.
org>. Acesso em: 28 nov. 1998.
ANDREOTTI, M. et al. Ocupação e câncer da cavidade oral e orofarin-
ge. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, 2006. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci _arttext&pid=S0102-
311X2006000300009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 15 
abr. 2006. 
Legislação
BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tri-
butária federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 8 dez. 1999.
Constituição Federal
BRASIL. Constituição (1988). Texto consolidado até a Emenda Constitu-
cional nº 52 de 08 de março de 2006. Brasília, DF, Senado, 1988.
Decretos
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 48.822, de 20 de janeiro de 1988. Lex: 
Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 63, n. 3, p. 217-
220, 1998.
g) Tabelas, quadros e figuras: Serão publicadas em Preto e Branco. Devem 
ser apresentados um a um, em folhas separadas, numerados consecuti-
vamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citados no 
texto. A cada um deve ser atribuído um título sintético contextualizando 
os dados apresentados. Nas tabelas, o título deve ser posicionado acima 
do corpo principal. Nas fotos e ilustrações, o título deve ser posicionado 
abaixo do corpo principal. Nas tabelas, não devem ser utilizadas linhas 
verticais. Fontes, notas e observações referentes ao conteúdo de tabelas, 
quadros e figuras devem ser apresentadas abaixo do corpo principal das 
mesmas. As figuras (gráficos, fotos, esquemas etc.) também deverão ser 
apresentadas, uma a uma, em arquivos separados, em formato de arquivo 
eletrônico para impressão de alta qualidade (não encaminhar em arquivo 
Word, extensão .doc). Os gráficos podem ser executados no software Ex-
cel (extensão .xls) e enviados no arquivo original. Fotos e ilustrações de-
vem apresentar alta resolução de imagem, não inferior a 300 dpi. As fotos 
devem apresentar extensão .jpg, ou .eps, ou .tiff. Ilustrações devem ser 
executadas no software Coreldraw, versão 10 ou menor (extensão .cdr)
ou Ilustrator CS2 (extensão .ai), sendo enviadas no arquivo original. A pu-
blicação de fotos e ilustrações estará sujeita à avaliação da qualidade para 
publicação. As figuras não devem repetir os dados das tabelas. O núme-
ro total de tabelas, quadros e figuras não deverá ultrapassar 5 (cinco) no 
seu conjunto.
h) Contribuições de autoria: A contribuição de cada autor deve ser explicitada 
ao final do texto, antes das referências. De acordo com a recomendação do 
International Committee of Medical Journal Editors, o critério de autoria de arti-
gos deve necessariamente atender simultaneamente às seguintes condições: 
1. contribuição substancial no projeto e no delineamento, no levantamento 
de dados ou na sua análise e interpretação; 2. elaboração do manuscrito ou 
contribuição importante na sua revisão crítica; 3. aprovação final da versão a 
ser publicada. Obtenção de financiamento, coleta de dados ou apenas super-
visão geral do grupo de pesquisa não constituem autoria. Todas as pessoas 
designadas como autores devem atender aos critérios de autoria e todos os 
que atendem aos critérios devem ser designados como autores. Cada autor 
deve ter participado suficientemente do trabalho para assumir a responsabi-
lidade pública por seu conteúdo. Os colaboradores que não atendem a todos 
os critérios de autoria devem ser citados nos agradecimentos.
i) Agradecimentos (opcional): Podem constar agradecimentos por contribui-
ções de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho, com as-
sessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados, entre outras, 
mas que não preenchem os requisitos para participar da autoria, desde que 
haja permissão expressa dos nominados. Também podem constar desta par-
te agradecimentos a instituições pelo apoio econômico, material ou outro.
Envio dos trabalhos
Os trabalhos devem ser encaminhados para o endereço eletrônico rbso@
fundacentro.gov.br, com cópia para rbsofundacentro@gmail.com, em 
formato Word, extensão .doc (ver detalhe nesta Norma).
O envio da Declaração de Direitos Autorais deverá ser feita pelo cor-
reio para:

Secretaria da RBSO:
a/c Sra. Elena Riederer
Fundacentro
Rua Capote Valente, 710 – Térreo – CEP: 05409 002 • São Paulo – Capital – Brasil

Eventuais esclarecimento poderão ser feitos por e-mail (endereços acima),
 pelo telefone (11) 3066-6099 ou pelo fax (11) 3066-6060.
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Centro Regional da Bahia (CRBA)
Rua Alceu Amoroso Lima, 142 - Caminho das Árvores
Cep: 41820-770 / Salvador-BA
Telefone: (071) 3272.8850
Fax: (071) 3272.8877
E-mail: crba@fundacentro.gov.br

Centro Regional do Distrito Federal (CRDF)
Setor de Diversões Sul, 44 - Bloco A-J, 5º andar, salas 502 a 
521 - Centro Comercial Boulevard
Cep: 70391-900 / Brasília-DF
Telefone: (061) 3535.7300
Fax: (061) 3223.0810
E-mail: crdf@fundacentro.gov.br

Centro Regional de Minas Gerais (CRMG)
Rua dos Guajajaras, 40 - 13º e 14º andares - Centro
Cep: 30180-100 / Belo Horizonte-MG
Telefone: (31) 3273.3766
Fax: (31) 3273.5313
E-mail: crmg@fundacentro.gov.br

Centro Regional de Pernambuco (CRPE)
Rua Djalma Farias, 126 - Torreão
Cep: 52030-190 / Recife-PE
Telefone: (81) 3241.3643
Fax: (81) 3241.3802
E-mail: crpe@fundacentro.gov.br

Centro Estadual do Espírito Santo (CEES)
Rua Cândido Ramos, 30 - Edifício Chamonix - Jardim da Penha
Cep: 29065-160 / Vitória-ES
Telefone: (27) 3315.0044
Fax: (27) 3315.0045
E-mail: cees@fundacentro.gov.br

Centro Estadual do Pará (CEPA)
Rua Bernal do Couto, 781 - Umarizal
Cep: 66055-080 / Belém-PA
Telefone: (91) 3222.1973
Fax: (91) 3222.2049
E-mail: cepa@fundacentro.gov.br

Centro Estadual do Paraná (CEPR)
Rua da Glória, 175 - 2º, 3º e 4º andares - Centro Cívico
Cep: 80030-060 / Curitiba-PR
Telefone: (41) 3313.5200
Fax: (41) 3313.5201
E-mail: cepr@fundacentro.gov.br

Centro Estadual do Rio de Janeiro (CERJ)
Largo São Francisco de Paula, 42 - 10º andar - Centro
Cep: 20051-070 / Rio de Janeiro-RJ
Telefone: (21) 2507.9041
Fax: (21) 2508.6833
E-mail: cerj@fundacentro.gov.br

Centro Estadual do Rio Grande do Sul (CERS)
Avenida Borges de Medeiros, 659 - 10º andar - Centro
Cep: 90020-023 / Porto Alegre-RS
Telefone/Fax: (51) 3225.6688
E-mail: cers@fundacentro.gov.br

Centro Estadual de Santa Catarina (CESC)
Rua Silva Jardim, 213 - Prainha
Cep: 88020-200 / Florianópolis-SC
Telefone: (48) 3212.0500
Fax: (48) 3212.0572
E-mail: cesc@fundacentro.gov.br

Escritório de Representação da Baixada Santista (ERBS)
Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 238 - conj. 22 - Vila Belmiro

Cep: 11070-101 / Santos-SP
Telefone: (13) 3223.2815
Fax: (13) 3223.7389

E-mail: erbs@fundacentro.gov.br

Escritório de Representação de Campinas (ERCA)
Área administrativa:
Rua Delfino Cintra, 1050 - Botafogo
Cep: 13020-100 / Campinas-SP

Telefone/Fax: (19) 3232.5269

Área técnica:
Rua Marcelino Vélez, 43 - Botafogo
Cep: 13020-100 / Campinas-SP

Telefone: (19) 3232.5879 / 3234.2006
Fax: (19) 3232.5269

E-mail: ercam@fundacentro.gov.br

Escritório de Representação do Mato Grosso do Sul (ERMS)
Rua Geraldo Vasques, 66 - Vila Costa Lima
Cep: 79003-023 / Campo Grande-MS
Telefone: (67) 3321.1103
Fax: (67) 3321.2486
E-mail: erms@fundacentro.gov.br

Unidades Descentralizadas

Centro Técnico Nacional (CTN)

Rua Capote Valente, 710
Cep: 05409-002 / São Paulo-SP

Telefone: (11) 3066.6000

Rua Capote Valente, 710
São Paulo - SP

05409-002 
tel.: 3066-6000
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