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· • Organizações e saúde no trabalho –
Subsídios sócio-históricos e psicodinâmicos

Dóris Lieth Peçanha1

Universidade Federal de São Carlos

Resumo: O objetivo desta pesquisa teórica é examinar elementos sócio-históricos,
psicodinâmicos e epistemológicos referentes à saúde no trabalho, no sentido de contribuir
para a análise da relação entre processos organizacionais e saúde do trabalhador.
Contrapõe-se a tradicional visão taylorista à análise contemporânea da psicodinâmica do
trabalho. Examina-se o desenvolvimento histórico e as contribuições da teoria
psicossomática para a saúde do trabalhador. Como diretriz de pesquisa, sugerem-se
investigações que analisem as relações envolvidas entre organizações e saúde do
trabalhador de forma multidimensional, pois esses construtos estão inseridos num contexto
histórico, socio-econômico e cultural.

Palavras-Chaves: organização; psicodinâmica do trabalho; psicossomática; saúde do
trabalhador.

Abstract: The theoretical research´s objective is to examine social, historical,
psychodynamics and epistemological elements referring to the health in the work place.
This paper aims to contribute for the analysis of the relationship between organizational
processes and the worker’s health.  The traditional tayloristic vision is opposed to the
contemporary analysis of the psychodynamic of working. The historical development and
the contributions of the psychosomatic theory for the worker’s health are here examined.
As a research guideline investigations that analyze the relationships between organizations
and the worker’s health in a multidimensional form are suggested, because those constructs
are inserted in a historical, socio-economic and cultural context.

Keywords: organization; psychodynamic of working; psychosomatic; worker´s health.

1.  Introdução

O objetivo desta pesquisa teórica é examinar alguns elementos sócio-
históricos e psicodinâmicos relevantes para o desenvolvimento de investigações
no âmbito da psicologia do trabalho e da psicologia organizacional. Espera-se,
assim, contribuir significativamente para a análise da relação entre processos
organizacionais e saúde do trabalhador.

O tema saúde nas organizações remete a diferentes abordagens teórico-
metodológicas no âmbito da saúde e do adoecimento mental no trabalho. Serão
explicitados os fundamentos epistemológicos das abordagens que se destacam
no cenário contemporâneo da produção de conhecimento nessa área, com
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ênfase nas contribuições da psicodinâmica do trabalho e no detalhamento
histórico das bases psicossomáticas que a sustentam.

Para maior clareza sobre o tema em epígrafe, importa diferenciar a ‘saúde
nas organizações’, que concerne, geralmente, à saúde do trabalhador, do termo
‘saúde organizacional’. A saúde dos trabalhadores envolve indicadores como:
doenças físicas e mentais, fadiga, absenteísmo, rotatividade, entre outros. Por
outro lado, a saúde organizacional diz respeito a congruência do conjunto
estrutura, funcionamento e bem-estar dos indivíduos e também pode ser avaliada
por meio de diversos indicadores. Entre eles, figura a saúde dos trabalhadores,
ao lado de outros como: produtividade, desempenho, competitividade e lucro
(Tamayo e cols, 2004). Embora ambos esses dois termos estejam relacionados,
a saúde organizacional refere-se ao bem-estar da organização em sua totalidade.
O equilíbrio entre a saúde organizacional e a saúde dos indivíduos aparece como
um ideal a ser perseguido e a resposta quanto à adequação entre essas duas
variáveis estaria, segundo Peterson e Wilson (2002),  na Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT).

A seguir contrapõe-se a tradicional visão taylorista à análise contemporânea
da psicodinâmica do trabalho, fundada em pressupostos psicossomáticos.
Examina-se o desenvolvimento histórico dessa última vertente e, por último, as
contribuições da teoria psicossomática para a compreensão da saúde do
trabalhador no contexto empresarial.

Embora o termo empresa seja de uso corrente, importa defini-la como
“um conjunto sócio-cultural complexo, organizado para realização de serviços,
fabricação de coisas, transformação ou extração de produtos da natureza”
(Rodrigues & Gasparini, 1995, p.101). As empresas traçam objetivos e criam
estratégias para alcançá-los de forma eficaz e eficiente. No entanto, muitas
estratégias foram criadas, especialmente aquelas baseadas no taylorismo,
incluindo-se o fordismo e o pós-fordismo, e elas são utilizadas freqüentemente
pelas indústrias.

Partindo do pressuposto de que a história possibilita uma melhor
compreensão de indivíduos e organizações, faz-se, brevemente, alusão a alguns
dados biográficos dos principais autores em tela. Inicialmente se apresenta
Frederick Wislow Taylor (1856-1915), idealizador da teoria conhecida como
taylorismo. Há indícios de que a sua história de vida contribuiu fortemente para a
elaboração de suas formulações teóricas e metodológicas. Taylor pertencia a
uma família abastada e de formação puritana. Aos vinte e dois anos decidiu-se
pela profissão de engenheiro, tornando-se posteriormente engenheiro-chefe em
uma indústria. A partir desse momento ele passou a desenvolver o método
denominado “administração científica do trabalho”, mais conhecido como
taylorismo. Sua principal obra, “Princípios da Administração Científica”, foi lançada
na França, em 1911, e alcançou seu auge na Europa e nos Estados Unidos, na
década de vinte. O método consiste em dividir operações complexas em gestos
elementares, mais fáceis de controlar por unidades do que o processo no seu
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conjunto. Assim, cada funcionário é encarregado de um gesto elementar, sob
vigilância constante. Fracionamento máximo e rigidez da organização do trabalho
constituem as características fundamentais desse sistema.

Por outro lado, Christophe Dejours, médico do trabalho, psiquiatra,
psicanalista e psicossomaticista francês, destaca-se como um expoente
contemporâneo na análise dos processos de trabalho e subjetividade (Dejours,
1993). Desde os anos setenta, ele vem elaborando uma teoria bastante difundida,
hoje denominada Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, Veil, C., Wisner, A., 1985).

No mesmo sentido das críticas dejourianas, Morgan (1996) tratou da
organização taylorista como a busca de um enfoque científico para os processos
do trabalho, visando o melhor modo de fazer as coisas. Procedimentos
complexos são reduzidos a conjuntos de movimentos separados que podem
ser mecanicamente reproduzidos. Nessa estratégia, por exemplo, os
trabalhadores de linha de montagem tornam-se os “servidores ou acessórios”
das máquinas, controlados pela organização e pelo ritmo de trabalho. Morgan
(1996, p.22) resumiu, numa perspectiva metafórica, o que seria uma empresa
baseada no modo taylorista: “A vida organizacional é freqüentemente rotinizada
com a  precisão exigida de um relógio (...); essas organizações são planejadas
à imagem das máquinas, sendo esperado que os seus empregados se
comportem essencialmente como se fossem partes de máquinas”.  Assim, o
taylorismo tornou-se um poderoso instrumento de controle que separa a
execução e o planejamento do trabalho com o objetivo de maximizar lucros.
Ampliando essa afirmação para o campo sociológico, Max Weber, citado de
memória, disse que a mecanização constitui-se numa potente força social que
prejudica seriamente o lado humano da sociedade.

Sobre as desvantagens do taylorismo para o funcionamento humano e
organizacional, Morgan (1996) referiu que o enfoque mecanicista da organização
tende a limitar, em lugar de ativar o desenvolvimento das capacidades humanas,
modelando as pessoas para servirem às exigências da organização em lugar
de construí-la a partir dos pontos fortes e das potencialidades de seus indivíduos.
Assim, trabalhadores e organizações como um todo ficariam em desvantagem
a partir desse estado de coisas. “Os empregados perdem oportunidades de
crescimento pessoal, despendendo freqüentemente muitas horas por dia em
um trabalho que nem valorizam nem apreciam, enquanto as organizações perdem
contribuições criativas e inteligentes que a maioria dos empregados é capaz de
fazer, dadas as corretas oportunidades” (p.41). Focalizando a questão do
funcionamento psicossomático, Dejours (1992) comentou que, no sistema
taylorista, o trabalhador torna-se desprovido de uma mente pensante. Em
decorrência de fortes exigências da organização, incluindo ritmo acelerado de
produção e modo de trabalho operatório (mecânico), problemas como ansiedade,
rotatividade e absenteísmo tendem a se manifestar no ambiente de trabalho.

Nos últimos anos cresce o número de estudos sobre doenças
ocupacionais, mentais e físicas que refletem, em termos monetários, o custo do
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estresse no trabalho, chegando-se à caracterização de um processo de estresse
ocupacional crônico denominado “queimar-se pelo trabalho”, ou seja, o “burnout”
(Maslach & Jackson, 1981; Gil-Monte, 2002; Moreno-Jimenez, Garrosa-
Hernández, Gálvez, González & Benevides-Pereira, 2002). Dessa forma, a
desvalorização do ser humano no trabalho associa-se ao adoecimento dos
trabalhadores. Fatores culturais das organizações e estratégias de gestão que
afetam direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar do trabalhador também
vêm sendo alvo de muitos estudos (Tamayo, 2004).

 Segundo Riechelmann (2000) a visão da mente e do corpo como
componentes de um mesmo organismo não pode ser separada das influências
do ambiente e das relações interpessoais. Afirma-se, gradualmente, um modelo
conceitual sócio-ecológico no qual a relação entre os acontecimentos
estressantes e as condutas adaptativas encontra-se influenciado pelo sistema
pessoal e contextual (Figueroa, Schufer, Muiños,  Marro & Coria, 2001).

Há um forte consenso sobre o fato de que a gestão e os processos
organizacionais de uma empresa afetam os sujeitos que dela participam e, de
forma sistêmica, esse movimento reflete-se na dinâmica e na produtividade
organizacional. Em decorrência disso, observa-se uma maior preocupação com
o ́ fator humano´ (Dejours, 1995) nas empresas, como garantia de sobrevivência
dessas últimas no mercado. Utiliza-se o termo “fator humano”, lembrando o
significado crítico dado por Dejours nos seminários sobre “Psicopatologia do
Trabalho e Teoria do Sujeito”, assistidos por esta autora no Conservatoire National
des Arts et Métiers, em Paris, no ano universitário de 1995-1996. Ou seja, o
funcionário é contemplado enquanto “fator” necessário à produção e não como
sujeito histórico e produtor de sentido.

Atualmente, com base na noção pós-moderna de empregabilidade como
valor universal, o trabalho vem sendo estudado em múltiplas dimensões (Mendes,
Borges & Ferreira, 2002; Tamayo e cols. 2004). Esses autores constataram
uma série de prejuízos à saúde dos trabalhadores que buscam a difícil adaptação
a essa conjuntura sócio-econômica e cultural. Contribuições da teoria
psicossomática, elencadas posteriormente,  colaboram para o entendimento
desses problemas de saúde como uma falência de estratégias defensivas
positivas que, por sua vez, potencializam a possibilidade de tais transtornos.

2.  A saúde no trabalho – fundamentos epistemológicos

O tema saúde no contexto organizacional remete a diferentes abordagens
teórico-metodológicas no âmbito da saúde e do adoecimento mental no trabalho.
Busca-se explicitar os fundamentos epistemológicos das abordagens que se
destacam no cenário contemporâneo da produção de conhecimento nessa área.

Em vez de proceder a exaustiva revisão de pesquisas empíricas sobre o
assunto, considera-se relevante, no momento, explicitar os fundamentos
epistemológicos da pesquisa em saúde nas organizações. Isso se justifica na
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medida em que é importante evitar a utilização conjugada de conceitos e
metodologias provenientes de paradigmas antagônicos, sem o necessário
discernimento crítico. Admite-se o emprego de conceitos e metodologias diversos
e se é particularmente favorável a triangulação de dados (Peçanha, 1997; Rouan,
G. & Pedinielli, J. L., 2001) . Contudo, a opção pelo cunho epistemológico objetiva
destacar a necessidade de utilização consciente de conceitos, métodos e
ferramentas, bem como a reflexão crítica quanto à natureza do dado obtido ou
do fenômeno captado.

Os estudos sobre estresse no trabalho fundamentam-se, em geral, em
pressupostos teóricos cognitivo-comportamentais. A abordagem metodológica
dessas pesquisas insere-se no paradigma positivista, onde o caráter científico
repousa, fundamentalmente, no aspecto da mensuração objetiva do fenômeno.
Os métodos referentes à abordagem científica do trabalho ou à psicologia social
científica também se inscrevem na corrente de orientação positivista.
Esclarecendo, o termo positivista vem de Comte que considerava a ciência -
baseada na observação e guiada pelo método indutivo - como paradigma de
todo o conhecimento.

Nas investigações sobre estresse e trabalho, a visão de homem
caracteriza-se pela perspectiva adaptacionista e biológica e o trabalho tende a
ser visto como fator desencadeante do estresse. Nessa perspectiva, mas
relacionando os processos de adoecimento e trabalho, Rodriguez e Gasparini
(1995) afirmaram que, frente a estressores psicossociais, principalmente quando
as necessidades do trabalhador não estão sendo satisfeitas, o indivíduo tende a
reagir (ajustar-se) de duas maneiras: (1) ajuste ativo - em que ele expressa o
desejo de mudança na estrutura, afasta-se ou solicita transferência do serviço,
tem participação em movimentos trabalhistas; (2) ajuste passivo - o indivíduo se
aliena e deprecia o trabalho que passa a ser percebido como desinteressante e
não envolvente. Esse tipo de ajuste favorece o absenteísmo e uma maior
predisposição às doenças.

A subjetividade ou a afetividade não são dimensões contempladas nas
análises funcionais do comportamento. Quando a dimensão cognitiva é levada
em consideração, tem-se o estudo das estratégias de superação (mais
conhecidas como “coping”) que são utilizadas pela pessoa em condições
estressantes. As ações de saúde voltam-se para o gerenciamento individual do
estresse através de treinamento comportamental ou cognitivo-comportamental.
Em geral, são essas as intervenções que compõem os programas de qualidade
de vida no trabalho (QVT). O enfoque é colocado em exercícios físicos e de
relaxamento, sendo que pouca ênfase é dada às condições de trabalho e à
organização do trabalho (Jacques, 2003). Contudo, no âmbito dos estudos
comportamentais-cognitivos, destaca-se a importante contribuição de Pérez-
Ramos, J. no sentido de avaliar o stress e o coping. Assim, o autor traduziu e
validou O Inventário sobre a Superação do Stress Profissional.  A adaptação do
CRI de Moos (Pérez-Ramos, in Cunha, 2000) e elaborou e normatizou o
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Questionário S-1 de Stress Ocupacional (Pérez-Ramos, in Rego, 2000), que
vêm sendo utilizados em várias pesquisas, sobretudo em relação ao psicólogo
hospitalar.

Na década de 60 as críticas da Escola de Frankfurt e o debate que se
seguiu à publicação de “The structure of scientific revolutions” (Kuhn, 1962/1982)
e “Steps to an ecology of mind” (Bateson, 1972, citado por Peçanha, 2002) muito
afetaram a maneira de conceber a ciência, colaborando para o enfraquecimento
do paradigma positivista.  Hoje, constitui-se lugar comum entre os cientistas
assumir que o conhecimento não é objetivo, que os valores do cientista podem
interferir nesse processo de construção do saber que, por sua vez, não é infalível
e varia ao longo da história. Assim, outros modelos vêm se afirmando no estudo
da saúde nas organizações, são eles: o modelo epidemiológico e/ou diagnóstico;
os estudos sobre subjetividade e trabalho e a abordagem da psicodinâmica do
trabalho.

O modelo epidemiológico apresenta importante evolução. Destaca-se a
concepção multicausal das doenças que surgiu após a 2a Guerra Mundial,
incluindo a sua determinação social, via trabalho. A articulação entre fatores
objetivos e fatores subjetivos e o uso de abordagens tanto quantitativas quanto
qualitativas caracterizam muitos estudos sobre saúde e trabalho, como os de
Le Guillant, na França, e os de Codo, no Brasil, ambos citados por Jacques
(2003). Em síntese, o diagnóstico da doença mental ou a caracterização de
quadros psicopatológicos relacionados ao trabalho é importante na referida
abordagem. Ao contrário da perspectiva do estresse, o trabalho não figura como
mero fator desencadeante de problemas de saúde mas, sim, como um elemento
constitutivo de uma determinada síndrome. A discussão desses estudos, em
sua maior parte, vem sendo feita com base na psicologia social histórico-crítica.

A mesma referência ao paradigma histórico-crítico fundamenta os estudos
sobre a saúde nas organizações, na perspectiva da subjetividade e do trabalho.
Aqui, a dimensão do trabalho adquire grande importância, perpassando estruturas
que vão da experiência do sujeito à macro-economia e à cultura como um todo.
Em termos de saúde, não são os diagnósticos que importam mas as vivências
de sofrimento e adoecimento ou, em outras palavras, a experiência de cada
trabalhador na sua relação com  o mundo sócio-cultural e histórico. Portanto,
esses estudos privilegiam a metodologia qualitativa através de técnicas como a
observação participante, as entrevistas semi-estruturadas, a participação do
pesquisador em grupos de discussão e as análises documentais. Em geral,
conscientes de que “mais importante do que ter munição técnica é estar
preparado e atento para perceber as necessidades objetivas e subjetivas da
comunidade e seus modos de expressão” (Scopinho & Martins, 2003, p. 140),
destacando, assim, o valor da qualidade das relações interpessoais como
estratégia privilegiada da pesquisa em processos sociais.

Apesar do pensamento dialético que caracteriza esse modelo, os estudos
que se apoiam em concepções psicanalíticas tendem a focalizar a subjetividade
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do trabalhador e aqueles que se servem da psicologia social histórico-crítica
tendem a se centrar na dimensão constitutiva do trabalho.

O modelo da psicodinâmica do trabalho está fortemente associado ao
nome, já citado, de Christophe Dejours, conhecido como fundador dessa teoria.
Esse pesquisador também se destaca como um expoente contemporâneo na
análise dos processos de trabalho e subjetividade. “Psicodinâmica do trabalho e
teoria do sujeito” foi, justamente, o nome de um dos seminários ministrado por
ele, em nível de doutorado, no Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM
- Laboratoire de Psychologie du Travail, Paris, França) e assistido por esta autora.
Contudo, Dejours (1995) enfatiza a importância da “dimensão intersubjetiva” ou
inter-relacional, pretendendo ultrapassar posições solipcistas (subjetivismo) e
culturalistas presentes na noção de ‘recursos humanos’.

O modelo teórico dejourniano tem um forte caráter crítico, filosófico, histórico
e psicanalítico, embora, no Brasil, os críticos, basicamente, façam referência ao
último aspecto (Jacques, 2003). Dejours (1992) destacou, por exemplo, pelas já
citadas críticas ao sistema taylorista, concebido como uma metodologia que, ao
propor estruturas hierárquicas nas organizações, inspiradas no sistema militar,
buscava o aumento unilateral da produtividade. Focalizando a questão do
funcionamento psicossomático, lembra-se o comentário do autor relativo ao fato
de que esse sistema retira do trabalhador a possibilidade de se utilizar de uma
mente pensante. Esse pesquisador também concentrou esforços no estudo
das novas formas de manifestação do sofrimento no trabalho, associadas às
modalidades contemporâneas de organização do trabalho. Ele mostrou, em
diversas pesquisas (Dejours, 1993), como o sofrimento no trabalho é capaz de
desestabilizar a identidade e a personalidade de um sujeito, conduzindo a
problemas mentais, mas também como a dor psíquica pode concorrer para o
prazer quando as pressões organizacionais são enfrentadas. No último caso, o
sofrimento é transformado em vivência positiva e criativa. No Brasil, Mendes
(2004) desenvolveu uma escala que objetiva avaliar as vivências de prazer-
sofrimento, com base na psicodinâmica do trabalho. A aplicação dessa escala
envolve fatores como valorização, reconhecimento e desgaste no trabalho.

Quanto às origens das três abordagens citadas, tem-se que o modelo do
estresse provém da teoria da aprendizagem social e é aplicado ao estudo de
diferentes fenômenos em diferentes áreas do conhecimento, como saúde,
educação e trabalho. O modelo epidemiológico provém da área da saúde,
especialmente da medicina com seus estudos sobre as doenças infecto-
transmissíveis. O modelo da subjetividade e trabalho assenta suas bases em
diferentes campos disciplinares no âmbito das ciências sociais. Este inclui o
estudo de temas diversos como gênero, etnia, processo de trabalho,
transformações tecnológicas e organizacionais (Jacques, 2003).

A abordagem da psicodinâmica do trabalho fundamenta seu método na
clínica psicanalítica. Epistemologicamente, a opção recaiu sobre a abordagem
histórico-hermenêutica em detrimento da empírico-analítica, recorrendo a
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filósofos como W. Dilthey que preconizou a afirmação das ciências humanas,
baseadas na compreensão, frente às ciências naturais; e J. Habermas que
postulou a reflexão filosófica engajada nas lutas políticas e a crítica revolucionária
do momento presente com vistas a construção do futuro. Esse modelo também
fundamentou seus estudos em M. Weber no aspecto referente ao sentido da
ação humana. Aliás, a questão do sentido é fundamental em Dejours, embora
pouca atenção tenha sido dada pelos críticos brasileiros ao aspecto hemenêutico
de sua obra.

Salienta-se que o último modelo – a psicodinâmica do trabalho, parece ser
o único desenvolvido, especificamente, no contexto organizacional. Apresenta
muitos elementos em comum com o enquadre da subjetividade e trabalho. Entre
eles, o estudo do sujeito, da sua vivência, do seu sofrimento e do conteúdo do
trabalho em termos da significação atribuída pelo indivíduo, ou seja, a questão
do sentido da ação. “A ausência de ênfase na patologia é um dos aspectos
comuns entre as investigações em subjetividade e trabalho e a psicodinâmica
do trabalho, bem como o privilégio aos métodos qualitativos (...)”. (Jacques, 2003,
p. 9). Contudo, além do caráter constitutivo do trabalho que caracteriza as
abordagens histórico-críticas, a psicodinâmica admite que o trabalho pode
funcionar como um desencadeante para o processo de adoecimento no contexto
laboral.

A seguir focaliza-se a teoria psicossomática, de cunho psicanalítico, pois
se entende que esta última está na base do desenvolvimento histórico da
psicodinâmica do trabalho, constituindo uma importante contribuição teórica para
a compreensão dos processos de saúde e trabalho.

3.   A saúde no trabalho - contribuições da psicossomática

A teoria psicossomática vem acompanhando os passos da medicina e da
psicologia, ora se orientando para a doença, ora para o ser humano na sua
totalidade. Assim tem surgido diversos enfoques ao longo da história. Muitos
registros situam os primórdios da psicossomática no séc.VI a.C, com a medicina
de Hipócrates. Ele afirmava que a pessoa doente deveria ser vista em sua
totalidade, que a história de vida era importante para a compreensão global da
doença e que a terapêutica deveria procurar restabelecer a  harmonia da pessoa
consigo mesma e com seu ambiente. Tem-se aí uma medicina integradora e
dinâmica, cuja teoria se assemelha às formulações atuais de autores holísticos.
Riechelmann (2000) disse, por exemplo, que: “a abordagem psicossomática se
baseia na visão da pessoa como um verdadeiro monobloco psicossomático
reagindo a relações, ou, dito de outro modo, à unidade dinâmica corpo-mente-
ambiente. É preciso ressaltar o adjetivo dinâmica, que enfatiza a permanente
modificação das proporções entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais
que compõem o quadro atual da pessoa doente” (p. 182). Já Rodriguez e
Gasparini (1995) definiram a psicossomática como “um estudo da pessoa como
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ser histórico, que é um sistema único constituído por três subsistemas: corpo,
mente e social” (p. 97). O ser humano, nessa visão, é contemplado como um
ser holístico, ou seja, de natureza biopsicossocial. Logo, o enfoque da doença e
de seu tratamento também considera as características biopsicossociais.

A visão hipocrática cedeu lugar ao pensamento do filósofo René Descartes
(séc. XVII) que defendia a divisão entre corpo e mente. Os postulados desse
autor influenciaram a medicina que passou a ver o corpo humano como uma
máquina, portanto, passível de ser estudada, cientificamente, do mesmo modo
que eram estudados os fenômenos da natureza. Foi uma época que gerou
importante conhecimento sobre o corpo e seu funcionamento e onde as
tecnologias laboratoriais muito se desenvolveram. É bastante conhecida a
afirmação de que, do ponto de vista do pensamento médico dominante, o ser
humano foi reduzido a corpo biológico, a uma máquina sujeita às leis da física e
da química. Percebe-se então que o homem  tornou-se um ser biofisicoquímico,
sendo que seus aspectos psíquicos e sociais passaram a ser considerados
irrelevantes.

Este modelo foi modificado com o neurologista Sigmund Freud que procurou
resgatar a condição humana. Para Freud, a história de vida do indivíduo era
parte fundamental no entendimento das doenças e de seu tratamento. “Assim,
pela via do pensamento humanista, Freud mostrou que também existe
homeostase ou equilíbrio interno auto-regulável no aparelho mental, tal como
nos demais sistemas e aparelhos que compõem o organismo humano. A sua
obra possibilitou o rompimento do dualismo corpo-mente de Descartes e resgatou
para a medicina a noção hipocrática de pessoa doente (...). Mostrou ainda que a
historicidade do indivíduo tem íntima ligação com seu estado de saúde/doença,
pois o que faz um corpo humano ser uma pessoa é justamente a sua história”
(Riechelmann, 2000, p. 179).

Seguem-se a partir daí inúmeros estudos baseados na psicanálise,
resgatando a compreensão psicodinâmica dos fenômenos. Mas importa lembrar
aquele que, ao mesmo tempo que Freud, contribuiu para estabelecer as bases
do pensamento psicossomático. Trata-se de Groddeck (1916/1992),
recentemente redescoberto pela ciência contemporânea. Esse corajoso e
polêmico médico afirmou, no início do século XX, que as doenças têm um sentido,
ou seja, que são a representação de algo que não pode ser expresso pelo sujeito
de outra forma. A doença e a saúde não seriam opostos, mas sim, formas de
expressão de uma só vida. Apesar das contribuições desse autor para a
compreensão do sentido do adoecimento, o limite dessa abordagem é a
possibilidade de um novo reducionismo. Isto é, trata-se aqui não de uma
supervalorização do orgânico, mas sim, de uma supervalorização do psíquico,
ou seja, um “psicologismo”.

Nas décadas de trinta e quarenta surgiu, nos Estados Unidos da América,
a teoria da especificidade psicogenética, que afirmava que as enfermidades
psicossomáticas seriam produzidas em função de características psicológicas
próprias do indivíduo, ou seja, que haveria um perfil psicológico específico para
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essas doenças que passaram a ser conhecidas como as sete (doenças) de
Chicago. Essa teoria apoiava-se “num modelo causa-efeito que tende a considerar
a doença psicossomática como produto, por exemplo, de relações não
gratificantes que poderiam ocorrer precocemente entre mãe e filho, gerando
angústia e agressividade. Nessa perspectiva psicogenética, as atitudes afetivas
decorrentes suscitariam uma tensão crônica que alteraria o funcionamento
fisiológico, possibilitando o desenvolvimento de enfermidades” (Peçanha, 1998,
p. 130-131).

Alexander (1952/1989), pertencente a essa escola de Chicago, pretendeu
ultrapassar o dualismo, ao considerar que os fatores emocionais influenciavam
todos os processos fisiológicos. Assim, para cada situação emocional existiria
um conjunto de modificações corporais, isto é, de reações psicossomáticas.
“Contudo, ao considerar o fenômeno psíquico como um aspecto subjetivo de
alguns processos fisiológicos, o seu modelo psicogenético (baseado na
conversão histérica, de Freud) permaneceu dualista, não conseguindo dar uma
explicação para a articulação entre o psíquico e o somático, tarefa pretendida
pelos psicossomaticistas de Paris. Estes formularam a noção psicogênica das
doenças somáticas através do conceito de somatização, ao qual se opõe o
processo de mentalização” (Peçanha, 1998, p. 131), que será abordado a seguir.

No sentido, já referido, da indivisibilidade entre soma e psique, em relação
dinâmica com o ambiente, destaca-se a teoria formulada pelo Instituto de
Psicossomática de Paris (IPSO), que conta com a participação do já citado
Christophe Dejours. A referida psicossomática decorre do trabalho clínico e de
pesquisa que demonstrou a importância da qualidade dos processos psíquicos
(ou mentalização) na proteção do indivíduo contra as excitações excessivas,
traumas e eventuais desorganizações somáticas ou doenças. Mas o que é um
evento mental? Dejours responde que ele é co-extensivo à produção de um
sentido. “A emergência do sentido afetivo é sempre um evento mental e
reciprocamente” (1994b, p. 118). Entretanto para que o sentido afetivo surja é
necessário a disposição do corpo para o agir expressivo. Mas essa não é uma
condição suficiente. Além da disposição corporal faz-se mister a intersubjetividade.
“Somente o encontro com o agir expressivo do outro pode fazer surgir o sentido”
(Dejours, 1994b, p. 118).

Os psicossomaticistas pertencentes a esse grupo, vêm reafirmando a
importância das operações simbólicas pelas quais a organização psíquica
assegura a regulação das energias, e cujas falhas podem ser apreciadas no
curso de diferentes estados patológicos. Nesses se pode observar as
irregularidades, os bloqueios, as insuficiências da mentalização, constituindo-
se assim o princípio das somatizações (Peçanha,1998).

Chega-se, num movimento circular dentro deste texto, ao estudo do
fenômeno psicossomático no âmbito das organizações de trabalho. A abordagem
da psicodinâmica do trabalho (dejourniana) destaca a questão do valor das
condições subjetivas e inter-relacionais no desencadeamento de uma
desorganização somática, sem menosprezar as características do sistema
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produtivo. Corrige, assim, posições simplistas e lineares do traumatismo ou da
simples subjetividade como fator causal da doença. A compreensão da doença
serve aqui como base para o esclarecimento dos meios que o sujeito dispõe
para regular seu equilíbrio diante de situações geradoras de excitações externas
ou internas, conscientes ou inconscientes. Assim, a doença pode servir como
defesa ou como meio de preservar a continuidade da própria vida, numa
organização de trabalho com características alienantes.

Ao tratar da carga psíquica do trabalho, Dejours fez as seguintes afirmações
quanto ao surgimento de um sintoma físico: “Quando o rearranjo da organização
do trabalho não é mais possível, quando a relação do trabalhador com a
organização do trabalho é bloqueada, o sofrimento começa: a energia pulsional
que não acha descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico,
ocasionando um sentimento de desprazer e tensão. Mas a clínica mostra que
essa energia não pode aqui permanecer muito tempo e, quando as capacidades
de contenção são transbordadas, a energia recua para o corpo, nele
desencadeando certas perturbações” (...). Assim, “nada espantoso, nessa ótica,
que a fadiga, mesmo se ela resulta de uma carga psíquica excessiva, tenha
uma tradução somática” (Dejours, 1994a, p.29). Ainda, nesse capítulo, o autor
afirma que um trabalho pode ser considerado “equilibrante” quando ele permite
a diminuição da carga psíquica e pode ser considerado “fatigante” quando se
opõe a essa diminuição. Segundo Dejours (1994a, p.25) “no trabalho por peças
não há quase espaço para a atividade fantasmática (...)”; a energia psíquica se
acumula por não encontrar descarga, tornando-se fonte de tensão e desprazer,
“a carga psíquica cresce até que aparecem a fadiga, a astenia, e a partir daí a
patologia: é o trabalho fatigante”.

Quanto a outras utilizações do referencial psicodinâmico no estudo das
relações simbólicas indivíduo-trabalho-organização, remete-se o leitor ao estudo
de Mendes (2002) que discute os aspectos epistemológicos e metodológicos
dessa abordagem, evidenciando suas possibilidades de integração teórica. A
autora serve-se do referencial teórico da psicodinâmica do trabalho para estudar
a questão das vivências de prazer e de sofrimento no trabalho, como aspectos
fundamentais para a compreensão da saúde no contexto organizacional. Suas
investigações levaram-na a concluir que o estudo das relações entre
organizações e saúde, particularmente entre a cultura organizacional e o prazer-
sofrimento no trabalho pode ser útil para as empresas que objetivam desenvolver
estratégias articuladas de produtividade e qualidade de vida no trabalho (Mendes,
2004).

Entre as muitas investigações sobre saúde e trabalho refere-se, a seguir,
uma pesquisa desenvolvida no estado de São Paulo, Brasil, em função de
considerar o enfoque psicossomático e as contribuições da psicodinâmica do
trabalho (Hermosilla, Sacomano & Peçanha, 2001). Pesquisa quali-quantitativa
com funcionários no chão de fábrica de uma empresa nacional que adotava a
produção em série foi conduzida por esses autores. Um dos objetivos foi estudar
possíveis relações entre características da organização e a saúde dos
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trabalhadores. Vinte funcionários participaram de entrevistas semi-estruturadas,
além daquelas obtidas com os chefes. Os dados permitiram identificar as
condições psicológicas nas quais o trabalho era realizado e descrever o campo
de tensões dos indivíduos. Os resultados evidenciaram que nessa organização
os funcionários experimentavam alto grau de sofrimento e desesperança, o que
apareceu relacionado com problemas de saúde. O estudo concluiu pela
necessidade de a empresa atentar para a psicossomática  dos indivíduos, isto
é, para a relação entre o que se passava, ao mesmo tempo, na mente e no
corpo dos operários, considerando a subjetividade do trabalhador nas relações
de poder estabelecidas na organização.

4.  Considerações finais

Uma mudança de visão sobre a concepção de trabalho e suas múltiplas
determinações começa a se delinear no cenário contemporâneo, conforme foi
evidenciado no presente estudo. Entretanto o modo taylorista de organização do
trabalho ainda se faz presente em parcela significativa das empresas. A
necessidade de mudanças impõe-se de forma crescente e vem sendo buscada
por muitas indústrias. Contudo, o crescimento e a eficácia empresarial com o
fim de garantir a comercialização dos produtos num mercado competitivo, muito
mais do que a preocupação com a saúde integral do ser humano, está no bojo
da implementação de mudanças na organização e nos processos de trabalho.

Além disso, delineou-se um panorama dinâmico em que o adoecer não é
meramente um resultado de  vivências subjetivas, nem um efeito linear de
eventos nocivos do ambiente do indivíduo, mas sim uma reação ativa do
organismo em busca da homeostase na relação homem-ambiente. A visão de
mente e corpo como componentes de um mesmo organismo e de que este não
pode ser visto separadamente das influências do ambiente e das relações
interpessoais vem afirmando-se no cenário contemporâneo. Nesse sentido
historiou-se a concepção psicossomática, enfocando-se aspectos relevantes
para a compreensão da articulação entre organizações e saúde no trabalho.

Como diretriz de pesquisa sugerem-se análises fundamentadas histórica
e psicodinamicamente no estudo de dimensões organizacionais e saúde no
trabalho. A abordagem metodológica da psicodinâmica do trabalho, com base
na concepção psicossomática de ser humano, pode colaborar para a
implantação de estratégias de produção que otimizem a saúde e as
potencialidades dos trabalhadores não apenas no manejo da máquina mas
também na tomada de decisões das empresas, contribuindo assim para a maior
eficácia de todos os sistemas envolvidos na organização de trabalho.

A perspectiva deste estudo é incentivar pesquisas que analisem as relações
envolvidas entre processos organizacionais e saúde do trabalhador de forma
multidimensional, pois esses construtos estão inseridos num contexto histórico,
sócio-econômico e cultural. Investigações, nesse sentido, contribuirão para a
fundamentação científica de ações que resgatem a subjetividade humana na
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dimensão laboral e para o desenvolvimento de organizações efetivamente
produtivas.
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