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Apresentar algumas discussões na área de Psicologia do Trabalho que 
possam contribuir para pensar a relação saúde e trabalhador.

• Permitir a aproximação entre a Psicologia do Trabalho e a
Medicina do Trabalho.

OBJETIVO DA DISCIPLINA



Utilizar a razão técnica , conhecimentos e 
VALORES  para decidir sobre as práticas 

utilizando sempre  o DIREITO dos 
trabalhadores à SAÚDE e à VIDA

• Matriz de Competências Essenciais Requeridas para o Exercício da Medicina do Trabalho –
Atualização 2018

TEMA 1: SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DO TRABALHO



DILEMAS MORAIS

1. O trem descontrolado
Um trem vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidas

sobre a linha. Mas você tem a chance de evitar a tragédia
acionando uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde
ele atingirá apenas uma pessoa. Você mudaria o trajeto, salvando
as 5 e matando 1?

( ) Mudaria
( ) Não mudaria



. Ele envolve o estímulo à capacidade crítica quanto ao uso de conhecimentos e
tecnologias validados pelas evidências científicas, marcados pela impermanência e pela
compreensão de que o exercício da medicina depende da boa técnica, de
equipamentos, protocolos e normas, mas não pode prescindir do componente arte, da
percepção, reflexão, crítica e o juízo moral em cada decisão (REGO, 2012; KOLLBERG, 1984:523;

FEITOSA,2013)

Na Medicina do Trabalho a competência de juízo moral se expressa concretamente nas relações:

Trabalhador e sua família.

Empregador e seus prepostos;

MÉDICO Representantes de organizações sindicais

Sistema judiciário e a mídia, entre outros.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO MORAL



SOBREVIVÊNCIA
SOFRIMENTO, 

ADOECIMENTO
MORTE.

SENTIDO DE BEM-ESTAR,     
AUTO-REALIZAÇÃO, 
FONTE DE PRAZER 

IMPORTANTE FATOR NA 
CONSTRUÇÃO DA 

SUBJETIVIDADE DOS SUJEITOS.

SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DO TRABALHO



• O trabalho cumpre muitas missões na vida das pessoas: Ele é um meio de 
sobrevivência, meio de realização, meio de adoecimento, de construção de 

identidade.

TRABALHO E O CICLO DA VIDA DO INDIVÍDUO



• Atestados
• Licenças
• Pequenas indenizações
• Aposentadoria por invalidez

TRABALHO PARA SOBREVIVER



“ Quem tem por que viver pode suportar 
quase qualquer como” (Friedrich Nietzche)

SENTIDO

“ O ser humano não é um estado livre de tensões, mas 
antes a busca e a luta por um objetivo que valha a pena, 
uma tarefa escolhida livremente”   (Victor Frankl).



✓Flow

✓Coaching  

✓Carreiras inteligentes

✓Carreiras em Y, carreiras em W

MODISMO



SIGNIFICADO PSICOLÓGICO



Funções menores                                       Significado Menor

▪Qual a relevância do Trabalho?

▪ Como a sociedade vê?

*Angústias nas funções

SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DO TRABALHO



LATENTE

(por dentro)

MANIFESTO

(por fora)

TRABALHOR



• O que o senso comum diz:
• A causa do sofrimento no 

trabalho deve ser buscada no 
indivíduo (físicos, fisiológicos, 
psicossociais, história de vida, 
família, etc.)

• Naturalização da ideia de que 
trabalho produz  sofrimento 
(destino)

• Culpabilização da vítima 
(Acidentes de trabalho ou 
desemprego)

O que as pesquisas dizem:
O Trabalho  (tal qual se configura em 

suas condições  e organização ) produz 
sofrimento

“mas porque 
alguns 

adoecem  
outros não?”

RELAÇÃO TRABALHO – SAÚDE - DOENÇA



Cartilha sobre Saúde do Trabalho financiada pelo Fundo Nacional de  Saúde

SAÚDE E TRABALHO



o que seria um perfeito "estado 
de bem-estar biopsicossocial”?

• Saúde é “um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e 
enfermidades”. (OMS)



❖Bem estar físico 

❖Bem estar Psíquico                   Liberdade               

❖Bem estar social 

(Dejours, 1999)

O QUE SIGNIFICA BEM-ESTAR PSÍQUICO E SOCIAL?

▪ Bem-estar psíquico é a liberdade que é deixada ao desejo de cada um na
organização de sua vida.

▪ Bem-estar social é a liberdade de se agir individual e coletivamente sobre a
organização do trabalho, ou seja, sobre o conteúdo do trabalho, a divisão das
tarefas, a divisão dos homens e as relações que mantêm entre si.



TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, ASPECTOS DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E FUNCIONAMENTO PSÍQUICO



• Saúde do 
Trabalhador

Controle do 
Trabalhador sobre seu 

próprio trabalho

Processo

• O poder, que diz respeito à possibilidade de o trabalhador interferir no 
planejamento do trabalho de modo a modificar os contextos que geram 
incômodo, sofrimento e esforço em demasia; 

• A familiaridade, que se refere à experiência do trabalhador no desempenho da 
tarefa; 

• O limite subjetivo, que deve nortear o quando, o quanto e o como o trabalhador 
suporta as demandas do trabalho. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, ASPECTOS DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E FUNCIONAMENTO PSÍQUICO



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

• A organização do trabalho é a forma pela qual o processo de
trabalho encontra-se estruturado no sistema capitalista de
produção e, ela é fonte de fonte de prazer e sofrimento para o
sujeito trabalhador, ou seja, ela interfere no processo saúde-
doença.

• A lógica da Organização é o lucro. As transformações possíveis
são aquelas que aumentem ou pelo menos não afetem a escala
de lucro.

• O trabalhador sempre está em déficit com a organização do
trabalho, que lhe pede sempre mais, e esta relação terá
consequências em sua saúde psíquica.



• Pesquisador - "Que obstáculos a empresa tem 
colocado diante de suas

• atividades ?”

• Médico - "Ah, nenhuma. Nada do que eu fiz, sugestões 
que dei, decisões

• que tomei, foram questionadas. Tenho toda 
liberdade."

• Pesquisador - "Mas não há possibilidade de nenhum
atrito? Imaginemos

• que haja algum, o que aconteceria?

• Médico - "Não ocorreria atrito. Se eu fizer algo que 
desgoste, eles me

• demitirão logo, sem conversa."



TRABALHO E SAÚDE: A REALIDADE DA  CLASSE OPERÁRIA  (Pesquisa mestrado de Anderson Roik, 2010)

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E O CORPO DO TRABALHADOR

É repetitivo. Você faz, vamos dizer assim, dependendo da referência, 
faz 90% o mesmo movimento. Só que não é pesado. (E1)

Mais com a mão. Muito, muito com a mão e com o punho. (E4)

O problema que é muito ligeiro. Anda ligeiro a linha, eles querem 
que você faça ligeiro, ligeiro... e não dá nem tempo de você respirar, 
pra falar bem a verdade. Às vezes a gente tá com calor, não dá nem 
tempo de tirar a blusa, sabe? Tem que trabalhar com calor. Com 
tênis quente, bastante quente. (E5)



“Agora eu, eu saio bem correndo, porque eu deixo o meu posto um 
pouquinho adiantado. Daí eu fico três minutos a mais, daí sempre dá 
cinco minutos a mais. Eu deixo adiantado. Eu vou ao banheiro tomo um 
golinho de café e volto. Às vezes nem água não dá tempo, tem que 
trabalhar com sede”. (E5)

A realidade mostra que os trabalhadores continuam “[...] submetidos 
ao ritmo automático, à cadência das máquinas, à rotina, executando, 

várias vezes, um mesmo movimento em uma linha de montagem



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS EMOÇÕES DO TRABALHADOR

“Às vezes estava irritado que não 
agüentava mais, mas tentava segurar a 
barra, segurei, e seguro, porque não 
quero afetar meu relacionamento com 
o pessoal. Às vezes, falava com meus 
ajudantes, explicava, que qualquer coisa 
que eu ofendesse, que não me 
levassem a mal, pra eles me 
entenderem e procurar ajudar, e eles 
me ajudaram, lógico... Isto tudo foi 
quando eu tive estafa – fraqueza na 
cabeça, fraqueza sexual, fisicamente 
cansado.”



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS EMOÇÕES DO TRABALHADOR

“Quando o chefe percebe (a
lentidão das tarefas), ele usa uma
tática suja: joga o cara nos piores
serviços. Eles fazem com que o cara
vá perdendo a calma. Eles fazem
uma agressão moral, xingam,
humilham o cara, pra ele se irritar.
Quando ele revida, o chefe faz um
relatório dizendo que foi agredido e
manda embora por justa causa.”



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS EMOÇÕES DO TRABALHADOR

“Nem espaço do banheiro era 
preservado. O olhar sempre 
vigilante da chefia não hesitava em 
invadi-lo, humilhando o 
trabalhador, destruindo qualquer 
possibilidade de defesa contra o 
cansaço, assim como qualquer 
limite de privacidade... Na porta do 
banheiro tinha um buraco grande 
onde o chefe ia olhar o cidadão se 
ele estava ou não fazendo as suas 
necessidades fisiológicas.”




