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RESUMO 

 

Objetivo - O objetivo desta pesquisa foi buscar compreender a eventual “normalidade” do 

sofrimento laboral em tempos de pandemia da COVID-19, tomando-se como pressuposto 

descritivo os conceitos da teoria da Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1987); ou seja, 

observar como os elementos da teoria, conhecidos e registrados na literatura até então, se 

confirmaram nesse novo ambiente pandêmico. Buscou-se identificar como esses profissionais 

apreendem seu atual ambiente laboral, seus prazeres, sofrimentos e estratégias defensivas frente 

a uma nova realidade corporativa, ainda que eventualmente momentânea, e que em muitos 

casos extrapola o conceito de senso comum de ambiente laboral confrontando-o ao ambiente 

doméstico e familiar. 

 

Metodologia - Foi efetuada uma pesquisa qualitativa, de caráter explicativo / descritivo. Os 

dados coletados nas 40 entrevistas individuais passaram por uma interpretação pela perspectiva 

da análise do discurso, onde se buscou compreender sua significação social de forma a extrair 

as informações que fossem relevantes e passíveis de correlação com a teoria da Psicodinâmica 

do Trabalho. Neste sentido, as falas foram agrupadas pelos 4 distintos grupos previamente 

definidos, sendo eles: G1 – Profissionais que permaneceram trabalhando em suas residências 

durante todo o período pandêmico; G2 – Profissionais que já haviam retornado 100% às 

instalações das empresas no momento das entrevistas; G3 – Profissionais que não deixaram de 

se deslocar até suas empresas durante o período pandêmico e G4 – Profissionais que 

inicialmente chegaram a desenvolver 100% das atividades em home office, porém atualmente 

estão em regime híbrido. Para cada grupo houve também a abertura pelas categorias: i. ambiente 

laboral, ii. vivências de prazer e sofrimento e iii. estratégias de defesa. Esta categorização visou 

facilitar a visualização e tornar mais eficaz o tratamento dos dados pela metodologia qualitativa, 

buscando apreender a mensagem e explorar seu sentido. Foi utilizado um roteiro com perguntas 

abertas na condução das entrevistas, que foram gravadas com a devida autorização dos 

participantes. 

 

Resultados - As categorias foram interpretadas e classificadas diante das dimensões propostas, 

entre as práticas sociais, discursivas e textuais, revelando através da linguagem aspectos 

ideológicos e empíricos. Os relatos indicaram para um aumento do nível de tensão e sofrimento 

dos respondentes no período, com uma percepção conflitante entre a satisfação pela 

manutenção das atividades e uma frustração com o maior tempo dedicado ao trabalho. Foi 



relatado com certa frequência uma decepção com a expectativa do que se imaginava ser o home 

office e a não concretização, para a maioria dos casos, do aumento do tempo livre. 

 

Limitações - O estudo foi elaborado e aplicado junto aos profissionais de empresas de médio e 

grande porte dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Considerou-se também um período 

mínimo de dois anos de atuação dos trabalhadores nestas empresas para que fosse possível 

aferir a percepção destes profissionais quanto às diferenças de ambiente e gestão antes e durante 

a pandemia. Também como fator limitador, em função da pandemia da COVID-19 e das 

restrições protocolares de contato pessoal, a quase totalidade das entrevistas com os 

trabalhadores respondentes foram realizadas remotamente, com o auxílio de vídeo chamada por 

meio da plataforma Zoom. 

 

Contribuições Práticas - A pandemia da COVID-19 reconfigurou as relações (sociais) de 

trabalho para todos os países, indústrias e organizações. Temas como desemprego, teletrabalho, 

intensificação das jornadas e sobrecarga de trabalho passaram ocupar as pautas corporativas e 

acadêmicas e, nesse sentido, esta pesquisa traz contribuições aos trabalhadores por serem 

diretamente impactados pelos fatores levantados, também às empresas pois poderão se utilizar 

desta pesquisa para (re)avaliarem seu modelo de atuação nestes itens.  

 

Contribuições Sociais - Demonstra-se relevante para o governo, pois espera-se que os 

resultados possam contribuir para elaboração de políticas públicas assertivas que viabilizem 

melhores condições laborais, assim como para a sociedade uma vez que a saúde mental dos 

trabalhadores seja um tema presente na agenda das discussões sociais. E por fim, para que 

professores, pesquisadores e afins tenham mais um ponto de análise em seus estudos e 

aprofundem o debate sobre o tema. 

 

Originalidade - A análise de prazer, sofrimento e estratégias de defesa vem sendo tema de 

pesquisas ao longo dos anos sob diversos aspectos. O tema recebe destaque em função da 

organização dos processos de trabalho e suas consequências sobre a saúde física e mental dos 

trabalhadores. Porém, nossa pesquisa traz um olhar a partir dos impactos que a humanidade 

passou a conviver com a nova realidade da pandemia da COVID-19 e suas consequências para 

os trabalhadores nesse novo cenário corporativo. 

 



Palavras-chave - Psicodinâmica do Trabalho; Sofrimento; Teletrabalho e Estratégias 

Defensivas. 

 

Categoria do artigo - Dissertação de Mestrado.  



ABSTRACT 

 

Purpose - The objective of this research was to seek to understand an eventual “normality” of 

labor suffering in times of the COVID-19 pandemic, taking as a descriptive assumption the 

concepts of the Psychodynamics of Work theory (DEJOURS, 1987); that is, to observe how the 

elements of the theory, known and registered in the literature until then, were confirmed in this 

new pandemic environment. We sought to identify how these professionals apprehend their 

current work environment, their pleasures, sufferings and defensive strategies against a new 

corporate reality, albeit occasionally momentary, and which in many cases extrapolates the 

common sense concept of the work environment by confronting it with the domestic and family 

environment. 

 

Methodology - A qualitative, explanatory / descriptive research was carried out. The data 

collected in the 40 individual interviews underwent an interpretation from the perspective of 

discourse analysis, which sought to understand its social significance in order to extract relevant 

information that could be correlated with the Psychodynamics of Work theory. In this sense, 

the speeches were grouped by 4 distinct groups previously defined, namely: G1 – Professionals 

who remained working in their homes throughout the pandemic period; G2 – Professionals who 

had already returned 100% to the companies' facilities at the time of the interviews; G3 – 

Professionals who did not stop traveling to their companies during the pandemic period and G4 

– Professionals who initially developed 100% of their home office activities, but are currently 

in a hybrid regime. For each group there was also an opening by categories: i. work 

environment, ii. experiences of pleasure and suffering and iii. defense strategies. This 

categorization aimed to facilitate visualization and make data processing more efficient using 

the qualitative methodology, seeking to capture the message and explore its meaning. A script 

with open questions was used in conducting the interviews, which were recorded with the 

proper authorization of the participants. 

 

Findings - The categories were interpreted and classified according to the proposed 

dimensions, between social, discursive and textual practices, revealing ideological and 

empirical aspects through language. The reports indicated an increase in the level of labor 

tension of respondents in the period, with a conflicting perception between satisfaction with the 

maintenance of activities and frustration with the increased workload. The results also pointed 



to the strong influence of the loss of physical contact with colleagues and the excess of the 

“virtual world” as a source of suffering. 

 

Research Limitations - The study was prepared and applied to professionals from medium and 

large companies in the states of Rio de Janeiro and São Paulo. A minimum period of two years 

of work by workers in these companies was also considered, so that it would be possible to 

gauge the perception of these professionals regarding differences in environment and 

management before and during the pandemic. Also as a limiting factor, due to the COVID-19 

pandemic and the protocol restrictions on personal contact, almost all the interviews with the 

responding workers were carried out remotely, with the aid of video calling through the Zoom 

platform. 

 

Practical Implications - Practical Contributions: The COVID-19 pandemic has reconfigured 

working (social) relationships for all countries, industries and organizations. Themes such as 

unemployment, teleworking, intensifying working hours and work overload began to occupy 

corporate and academic agendas and, in this sense, this research brings contributions to workers, 

as they are directly impacted by the factors raised, as well as companies, as they may use this 

research to (re)evaluate their role model on these items. 

 

Social Implications - It is relevant for the government, as it is expected that the results can 

contribute to the development of assertive public policies that enable better working conditions, 

as well as for society, since the mental health of workers is an issue on the agenda of discussions 

social. And finally, so that professors, researchers and the like have one more point of analysis 

in their studies and deepen the debate on the subject. 

 

Originality - The analysis of pleasure, suffering and defense strategies has been the subject of 

research over the years under several aspects. The theme is highlighted due to the organization 

of work processes and its consequences on the physical and mental health of workers. However, 

our research brings a look from the impacts that humanity started to live with the new reality 

of the COVID-19 pandemic and its consequences for workers in this new corporate scenario. 

 

Keywords - Psychodynamics of Work; Suffering; Telework and Defensive Strategies. 

 

Paper category - Master’s thesis.  
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1. O PROBLEMA 

 

1.1. Introdução 

 

A análise de prazer, sofrimento e estratégias de defesa a respeito do trabalho 

(DEJOURS, 1987) vem sendo tema de pesquisas ao longo dos anos sob diversos aspectos 

(MONTEIRO et al., 2019), seja com o foco nos processos do capitalismo e sua interface com 

a psicodinâmica e a sociologia do trabalho (MERLO; LAPIS, 2007), seja pelo impacto junto às 

mulheres e as configurações do conflito trabalho-família (LEMOS; BARBOSA; MONZATO, 

2020), ou ainda pelo estudo daqueles que mandam, mas também sofrem, referindo-se aos 

gestores (MORETTO; PADILHA, 2020). 

O tema recebe destaque em função da organização dos processos de trabalho e suas 

consequências sobre a saúde física e mental dos trabalhadores, principalmente a partir da 

separação entre a concepção e a execução das atividades, como também do aumento da 

demanda de um trabalhador mais qualificado e engajado aos resultados da organização 

(MERLO; LAPIS, 2007). Também há estudos referentes às teorias, pesquisas e práticas dos 

aspectos relativos aos prazeres, patologias e sentidos do trabalhar (MONTEIRO; VIEIRA; 

MENDES, 2015), assim como uma análise mais direcionada à produção científica sobre os 

avanços e desafios da Psicodinâmica do Trabalho especificamente no Brasil (MONTEIRO et 

al., 2017), envolvendo diferentes grupos, como bancários e anistiados políticos de uma empresa 

pública (FERREIRA, 2007), jornalistas do serviço público (ANJOS, 2009), profissionais de 

odontologia de um hospital universitário (FERREIRA, 2013), ou ainda profissionais de Recurso 

Humanos (MACHADO, 2020). Tais pesquisas, com frequência, envolvem profissionais de 

áreas como ergonomia, medicina do trabalho, psicologia do trabalho, entre outras, e 

demonstram problemas clínicos e psicopatológicos que evoluem com certa similaridade no 

Brasil e em outros países (MENDES, 2007). 

Na busca de melhor compreender o impacto do trabalho e suas atividades na saúde dos 

trabalhadores, encontra-se na teoria da Psicodinâmica do Trabalho a migração do foco da 

análise da patologia para a normalidade dos aspectos psíquicos e subjetivos das relações 

interpessoais, entendendo-se por normalidade não a ausência da doença, mas sim um processo 

de permanente instabilidade entre organização e reconfiguração (DEJOURS, 1987). Desta 

forma, muito além de somente tratar a doença no ambiente laboral, a teoria busca demonstrar 

as possibilidades de que este possa ser um estruturante psíquico para possíveis desdobramentos 
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do sofrimento em direção ao prazer e à saúde do trabalhador (LANCMAN; SZNELMAN, 

2004). Soma-se a tudo isso um fator crescente no atual universo corporativo que é o chamado 

home office (teletrabalho), com toda sua especificidade, abrangência e diferentes realidades na 

desigual sociedade brasileira, inclusive com impactos em medidas estruturais e legais 

(STÜRMER; FINCATO, 2020). É partindo desta base que iniciamos nossa pesquisa e 

buscamos compreender se sofrer no trabalho é “normal”, e nesse contexto, entender a influência 

da organização do trabalho na saúde física e mental, no adoecimento e na qualidade de vida dos 

trabalhadores é imperativo. 

Com o intuito de localizar esta pesquisa no tempo e no espaço, vale registrar que a partir 

dos primeiros meses de 2020 a humanidade passou a conviver com uma nova realidade quando 

se identificou o início da pandemia da COVID-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o novo coronavírus (SARS-CoV-2) teve origem na China no final de 2019 e 

rapidamente se propagou para diversos países de todos os continentes (OMS, 2021).  

A COVID-19 é uma doença agressiva e altamente transmissível e suas principais 

características são as infecções respiratórias, cujas complicações podem resultar em óbito, 

principalmente de idosos ou de pacientes de alguma doença crônica prévia (OMS, 2021).  

A OMS declarou o surto do novo coronavírus como Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020, e como pandemia, em 11 de 

março de 2020 (OPAS, 2021), e já é considerado como um dos maiores impactos sanitários dos 

últimos cem anos (BARRETO et al., 2020).  

A notificação dos primeiros casos no Brasil ocorreu a partir do final de fevereiro de 

2020 (BRASIL, 2020), e as ações governamentais na busca de conter a expansão da doença, 

tiveram início em meados de março de 2020, ainda que parcialmente e diante de muita 

polêmica, resistência e controvérsia. A título de registro, o carnaval ocorreu sem qualquer 

restrição na última semana de fevereiro de 2020. Dados oficiais do ministério do Turismo 

sinalizaram que houve recorde de público nas principais capitais do país, com números na casa 

dos milhões. Naquele momento o mundo já registrava mais de 64.000 pessoas contaminadas e 

mais de 2.800 mortes (OPAS, 2021), principalmente na China, Itália e Estados Unidos, porém, 

o Brasil não havia ainda implantado qualquer tipo de restrição à entrada de viajantes vindo de 

quaisquer países. E em apenas um mês depois, na primeira semana de abril, as estatísticas 

oficiais já registravam mais de 1,5 milhão de casos e 85 mil mortes em todo o mundo (OPAS, 

2021). Nesse mesmo período, na primeira semana de abril de 2020, passados um pouco mais 
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de um mês do primeiro caso no Brasil, já eram registrados 15.927 infectados (até 8 de abril) e 

800 mortes (BRASIL, 2021).  

É diante deste cenário pandêmico, e principalmente com o início das restrições de 

circulação definidas por governadores e prefeitos, que as empresas se depararam com o desafio 

de dar sequência a suas atividades, ajustando seus processos e adaptando seus modelos de 

negócios buscando maior aderência à nova realidade coorporativa mundial, principalmente 

através da utilização das últimas tecnologias digitais disponíveis (GEORGE; LAKHANI; 

PURANAM, 2020). 

Era o início “forçado” de uma nova era que gerava impactos sociais, econômicos, 

culturais e políticos dos quais não se poderia prever até onde chegariam. O crescimento 

exponencial dos infectados e mortos no país estava diretamente relacionado com a sobrecarga 

dos sistemas de saúde pública e privada, com a maior exposição de populações pobres e 

vulneráveis ao vírus, com o impacto no sistema produtivo, logístico e financeiro e da 

desarticulação política entre os governantes. Todos esses fatores impactavam a saúde mental 

da população confinada, temerosa pelo risco real de adoecimento e morte, como também pela 

continuidade de seu acesso a bens e serviços essenciais, assim como a manutenção de seus 

empregos (FIOCRUZ, 2021).  

Frente a esta realidade caótica, foi necessário que o governo interviesse com auxílios e 

medidas econômicas e regulatórias no sentido de tentar preservar o emprego e a renda dos 

trabalhadores, e que as empresas mantivessem suas atividades. Tais ações foram verificadas em 

todo o mundo, onde mais de 150 países desenvolveram políticas de mercado de trabalho e 

seguridade social (GENTILINI et al., 2020). No Brasil foram elaboradas medidas como uma 

linha de crédito especial para as empresas, possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, 

e auxílio à microempreendedores informais (LIMA; FREITAS, 2021), e após forte pressão e 

mobilização da sociedade civil foi sancionada a Lei 13.982 em 02 de abril de 2020, que definia 

as medidas de proteção social no período pandêmico. Neste decreto ficou estabelecido o Auxílio 

Emergencial, que foi a nomenclatura oficial utilizada pelo governo para se referir à política 

pública de transferência de renda, em caráter temporário e emergencial de R$ 600,00, 

inicialmente em 3 parcelas mensais (MARINS et al., 2021). 

O passar do tempo confirmou que a crise em decorrência dos efeitos da COVID-19 

agravou o desemprego e precarizou ainda mais as condições de trabalho que já vinham afetadas 

nos últimos anos (MARTINS; LIPP; MONTEIRO JUNIOR, 2020), em especial para os 

trabalhadores de grupos desfavorecidos, como por exemplo os mais jovens, mulheres e 
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profissionais de menor escolaridade, que tiveram impactos em emprego e renda em proporções 

maiores que os demais grupos (BARBOSA; COSTA; HESCHSHER, 2020). 

Com essas condições postas, e com perspectivas ainda mais restritivas naquele 

momento, as empresas iniciaram a busca por alternativas para não paralisarem totalmente suas 

atividades, principalmente aquelas tidas como “não essenciais” e que, por conseguinte, viriam 

a ter maiores dificuldades em receber os trabalhadores em suas instalações. Constatou-se desde 

então um aumento do chamado home office, ou do teletrabalho, assim como de suas distintas 

consequências aos diferentes arranjos familiares dos lares brasileiros, como por exemplo o 

conflito trabalho-família, em especial para as funcionárias mulheres casadas e mães (LEMOS; 

BARBOSA; MONZATO, 2020).  

Ocorre que como já se poderia imaginar, nem todas as atividades possuem a mesma 

aderência ao teletrabalho, como pode ser constatado na Nota Técnica apresentada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no segundo semestre de 2020. A Nota indicava quais 

atividades, e de quais regiões do país, possuíam maior probabilidade de serem realizadas em 

sistema de home office, fazendo também um comparativo frente a realidade mundial a partir 

dos estudos de Dingel e Neiman (2020), onde o Brasil apareceu ocupando a 45ª posição 

mundial, com 25,65% de postos em teletrabalho, assim como a terceira posição quando 

comparado a outros países da América Latina (GÓES; MARTINS; NASCIMENTO, 2020). 

Dentre as Unidades da Federação (UFs) com maior percentual potencial de teletrabalho 

apareceram nas três primeiras posições o Distrito Federal (31,5%), São Paulo (27,7%) e o Rio 

de Janeiro (26,7%), respectivamente. A título de comparação nas três últimas posições estavam 

Rondônia (16,7%), Pará (16,0%) e Piauí (15,6%). A Nota Técnica classificava a viabilidade do 

teletrabalho segundo a Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD), 

utilizada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e os tipos de atividades 

ocupacionais. Dentre as ocupações destacaram-se mais passíveis de teletrabalho as atividades 

de profissionais das ciências e intelectuais (65%), diretores e gerentes (61%), trabalhadores de 

apoio administrativos (41%) e técnicos e profissionais de nível médio (30%). Em contrapartida 

os que menos apresentaram aderência seriam os operadores de máquinas, montadores, 

profissionais de ocupações elementares, membros das forças armadas, policiais e bombeiros 

militares, todos com zero por cento, assim como os trabalhadores da agropecuária, florestais, 

caça e pesca. O estudo também demonstrou uma correlação positiva entre o percentual de 

teletrabalho e a renda per capta das UFs. Ou seja, aqueles estados que apresentaram maior 

quantidade de atividades aderentes ao teletrabalho são justamente os que também possuem 
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maior renda per capta em sua população, seja por sua capacidade produtiva industrial e de 

serviços, casos de Rio de Janeiro e São Paulo, seja pela grande concentração de cargos públicos 

de alto escalão, caso de Brasília (IPEA, 2020). 

Porém, diferentemente das projeções do estudo do IPEA, uma pesquisa realizada pela 

Fundação Instituto de Administração (FIA), entidade vinculada à Universidade de São Paulo 

(USP), apontou um percentual ainda maior de utilização de teletrabalho. O estudo indicou que 

46% das empresas adotaram o home office durante a pandemia, sendo o percentual entre as 

grandes empresas na casa dos 55%, e 31% entre as pequenas e médias (AGÊNCIA BRASIL, 

2020). Um terço das empresas pesquisadas (33%) informaram ter adotado um sistema híbrido, 

com alguns dias da semana em casa e outros de forma presencial. A pesquisa também apontou 

que 67% das empresas relataram dificuldades em implantar o sistema, sendo a falta de 

familiaridade com as ferramentas de comunicação em ambientes virtuais a principal causa. 

Também foi verificado que a redução da carga de trabalho, com redução salarial, ocorreu em 

23% dos casos. Porém, mesmo com as dificuldades relatadas, 50% das empresas demonstraram 

superação das expectativas com o home office, e outras 44% informaram que os resultados 

ficaram dentro do esperado. E como planejamento para uma ação pós-pandemia, 29% 

indicaram a intenção da manutenção de ao menos metade dos funcionários neste regime, 

enquanto 34% demonstraram intenção de continuar com o acesso remoto para pelo menos um 

quarto de seus quadros (IPEA, 2020). 

Tendo sido uma decisão implementada por uma contingência atípica e não como 

resultado de um planejamento estruturado, é possível que uma série de novos obstáculos tenham 

surgido quando do início das atividades do home office. Ademais das já conhecidas vantagens 

atribuídas ao sistema, como a redução de custos operacionais e o ganho de tempo com a 

eliminação dos deslocamentos casa-trabalho-casa, assim como a possibilidade de otimização 

de atividades domésticas e profissionais, também são mencionadas na literatura desvantagens, 

como o aumento de horas dedicadas ao trabalho, necessidade de adaptações do ambiente 

residencial e aumento dos custos com infraestrutura, como internet e principalmente energia 

elétrica. Também não se pode deixar de ter em mente que nem todos os profissionais reúnem 

as características e o perfil necessário para atuarem em home office, onde é exigido autonomia, 

capacidade de organização e autodisciplina (FERREIRA JR, 2000; HAUBRICH; FROELICH, 

2020). Outro fator comum nesse cenário pandêmico foi a presença massiva de familiares nas 

residências, em muitos casos inclusive de crianças, uma vez que as restrições de circulação 
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afetaram a todos, gerando com isso uma maior possibilidade de desconcentração dos 

trabalhadores na execução de suas atividades.  

Em função dessa contextualização de cenário, o estudo propôs uma análise de como as 

empresas brasileiras e seus profissionais estão vivenciando esse momento, partindo de 

conceitos da teoria da Psicodinâmica do Trabalho a partir de quatro grupos distintos, que são: 

i. aqueles que permaneceram trabalhando em suas residências desde março de 2020; ii. aqueles 

que já haviam retornado para as instalações da empresa; iii. aqueles que em nenhum momento 

deixaram de se deslocar para suas bases em função das atividades essenciais que realizavam e 

iv. aqueles que, passado uma restrição inicial, migraram para uma situação de trabalho híbrido, 

com parte dos dias em casa e outra parte na empresa.  

Buscou-se compreender como todas essas mudanças decorrentes da pandemia refletiram 

em elementos da organização do trabalho e como os funcionários de médias e grandes empresas 

das duas maiores cidades do país passaram a perceber suas vivências de prazer e sofrimento 

num cenário de tamanha adversidade e baixo controle. Buscou-se compreender também quais 

foram as estratégias defensivas desenvolvidas por essas pessoas para lidar com essa nova 

realidade corporativa e, principalmente, o quão “normal” foi conviver com os sofrimentos 

relacionados às atividades laborais, e o quão diferente foram as percepções desses impactos nos 

distintos grupos de trabalhadores em suas distintas realidades socioeconômicas.  

Entendeu-se adequada a utilização de conceitos da Psicodinâmica do Trabalho para 

análise desse momento histórico por tratar-se de uma abordagem de pesquisa sobre o trabalho 

e aspectos do seu entorno que tem como seus principais fundamentos a Psicanálise, a 

Ergonomia e a Sociologia do Trabalho (CONDE; CARDOSO; KLIPAN, 2019). Não foram, no 

entanto, abordados nessa pesquisa, elementos ou procedimentos de experiências pelo método 

clínico de intervenção e investigação, optando-se exclusivamente pelo uso dos conceitos da 

Psicodinâmica do Trabalho em sua base teórica para responder à pergunta desta pesquisa: sofrer 

no trabalho é “normal”? 

 

1.2. Objetivo da Pesquisa 

 

O objetivo final desta pesquisa foi buscar compreender a eventual “normalidade” do 

sofrimento laboral em tempos de pandemia da COVID-19, tomando-se como pressuposto 

descritivo os conceitos da teoria da Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1987). Observar 
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como os elementos da teoria, conhecidos e registrados na literatura até então, se confirmaram 

nesse novo ambiente pandêmico. 

Na persecução deste objetivo final, buscou-se identificar como esses profissionais 

apreendem seu atual ambiente laboral, seus prazeres, sofrimentos e estratégias defensivas frente 

a uma nova realidade corporativa, ainda que eventualmente momentânea, e que em muitos 

casos extrapola o conceito de senso comum de ambiente laboral confrontando-o ao ambiente 

doméstico e familiar. Para tanto, foram realizadas quarenta entrevistas semiestruturadas abertas 

individuais, feitas prioritariamente de forma remota entre o período de julho e agosto de 2021, 

com o auxílio de vídeo chamadas pela plataforma Zoom. 

 

1.3. Relevância do Estudo 

 

A pandemia da COVID-19 reconfigurou as relações (sociais) de trabalho, em todos os 

países, indústrias e organizações: desemprego, teletrabalho, assincronia de reuniões, 

intensificação das jornadas e sobrecarga de trabalho passaram ocupar as pautas corporativas e 

acadêmicas (LEMOS; BARBOSA; MONZATO, 2020; MORETTO; PADILHA, 2020; 

STÜRMER; FINCATO, 2020; GEORGE; LAKHANI; PURANAM, 2020; HAUBRICH; 

FROELICH, 2020). 

Nesse sentido, esta pesquisa é relevante para os trabalhadores, empresas, governos, 

sociedade e academia. 

Para os trabalhadores por serem diretamente impactados pelos fatores levantados, sejam 

eles referentes à condução exercida por seus gestores, pela normalização interna definida pelas 

empresas, pelo regramento legal proposto pelo governo nesse período, pelas ações 

intrafamiliares que se impuseram ou por qualquer outro aspecto inato ao ser humano que possa 

desencadear seu sofrimento ou adoecimento. Ter conhecimento desses fatores lhes dará maior 

autonomia e qualidade na condução de suas escolhas em sua vida pessoal e laboral. 

Para as empresas pois poderão se utilizar desta pesquisa para (re)avaliarem seu modelo 

de atuação nestes itens, e analisar eventuais ajustes de planejamento e execução de estratégias 

de gestão por meio de embasamento teórico e metodológico que o estudo se propõe a trazer 

sobre o tema. Em função disso, demonstra-se também relevante a manutenção destes 

levantamentos para novas análises de acompanhamento. 

Para os governos espera-se que os resultados apresentados nesta pesquisa possam 

contribuir para elaboração de políticas públicas assertivas que viabilizem aos trabalhadores de 
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médias e grandes empresas, assim como de instituições públicas, as melhores condições 

laborais. 

Para a sociedade no intuito de que cada vez mais os aspectos de saúde mental dos 

trabalhadores seja um tema presente na agenda das discussões sociais. 

Para a academia para que professores, pesquisadores e afins tenham mais um ponto de 

análise em seus estudos e aprofundem o debate sobre o tema. A busca pela saúde integral do 

trabalhador deve ser antes de tudo a busca pela saúde do homem. 

 

1.4. (De)limitação do Estudo 

 

Como fator limitador, em função da pandemia da COVID-19 e das restrições 

protocolares de contato pessoal, a quase totalidade das entrevistas com os trabalhadores 

respondentes foram realizadas remotamente, com o auxílio de vídeo chamada por meio da 

plataforma Zoom. Somente em três dos quarenta casos foi possível realizar a entrevista 

presencialmente, onde também foram mantidos os protocolos e critérios sanitários de 

distanciamento social. 

O estudo empírico, de natureza qualitativa, foi elaborado e aplicado junto a profissionais 

de empresas de médio porte, de 100 a 500 empregados, e grande porte, com mais de 500 

empregados, dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Esta delimitação geográfica se 

justificou por haver uma maior incidência de empresas dessa magnitude nessa região (IBGE, 

2021). Considerou-se também um período mínimo de dois anos de atuação do trabalhador nesta 

mesma empresa para que fosse possível aferir a percepção deste profissional quanto às 

diferenças de ambiente e gestão antes e durante a pandemia, assim como para que fosse viável 

ao respondente comentar sobre as ações específicas da empresa quando do início da pandemia. 

Também foram considerados como delimitadores para essa pesquisa a identificação de 

fatores que impactaram em três elementos: Ambiente Laboral, Vivências de Prazer e 

Sofrimento e Estratégias de Defesa. A ideia foi a análise do empregado como indivíduo e como 

suas ações e percepções afetam o seu saber individual, seu saber corporal (único), suas relações 

de troca com o grupo, seu reconhecimento simbólico junto a seus pares e seu reconhecimento 

utilitário junto a seus superiores (DEJOURS, 1987). Não foram abordados aqui os aspectos e 

procedimentos para aplicação de experiências práticas pelo método clínico de intervenção e 

investigação, optando-se exclusivamente pelo uso dos conceitos da Psicodinâmica do Trabalho 

e sua base teórica para responder à questão central do estudo: Sofrer no trabalho é “normal”? 
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A seguir, apresentaremos o marco teórico, o qual servirá de base para a análise dos 

resultados da nossa pesquisa de campo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Psicodinâmica do Trabalho: Histórico  

 

Ao buscarmos compreender as relações entre a saúde física e mental dos trabalhadores 

com suas atividades profissionais encontraremos substancial contribuição advinda da 

Psicodinâmica do Trabalho que passou buscar identificar não mais na patologia, na doença, no 

indesejável, mas sim na “normalidade” diária a compreensão dos aspectos psíquicos e 

subjetivos que são mobilizados a partir das relações interpessoais e da organização do trabalho 

(DEJOURS, 1987).  

O francês Christophe Dejours, elabora desde os anos 1970 estudos sobre essa 

abordagem científica na investigação dos mecanismos de defesa desenvolvido pelos 

trabalhadores para conter suas causas de dor e sofrimento. Na visão de Dejours (1987), é 

inviável a separação do ser humano e do trabalhador, de tal ordem que não existem duas 

entidades e sim um indivíduo único, indivisível, que carrega consigo sua identidade, seu 

autoconhecimento, seus valores, suas crenças e sua utilidade.  

A Psicodinâmica do Trabalho nos traz o conceito de que sofrer no trabalho é normal, 

ficar preso a esse sofrimento é que pode causar danos a sua saúde mental (DEJOURS, 1987). 

O trabalho estaria, então, profundamente relacionado com a realização do ego e o 

fortalecimento da identidade se constituiria, em parte, como uma armadura da saúde mental 

(AREOSA, 2019). 

Voltemos um pouco mais no tempo para compreender as bases utilizadas por Dejours. 

Os estudos acerca da Psicopatologia do Trabalho têm início na França a partir do fim da segunda 

guerra mundial, influenciados pelo que se determinava “psiquiatria social”. Dentre seus 

pensadores mais importantes destacam-se Louis Le Guillant e Paul Sivadon. Os primeiros 

registros da Psicopatologia do Trabalho são vinculados à Sivadon, que indicavam uma evolução 

do psiquismo humano em decorrência do trabalho, e também como a organização do trabalho 

poderia ser perversa, gerando pressões e conflitos insuperáveis, assim como, eventualmente, 

transtornos mentais aos trabalhadores (LIMA, 1998, 2006). 

A partir da década de 1950 surgem novas obras, dentre elas o artigo de Le Guillant que 

traz o que ficaria conhecido como “Síndrome Geral da Fadiga Nervosa” (1956). O texto refere-

se a uma síndrome que acometeria as telefonistas de Paris, causando-lhes sintomas como 

insônia, angústia, palpitações e alterações de humor. Le Guillant comenta em seu artigo sobre 
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a transferência de hábitos do ambiente laboral para outros espaços sociais, como manifestações 

de irritabilidade, dificuldades de concentração e utilização incontrolável em casa de termos 

próprios do ambiente de trabalho (MERLO, 2002; LIMA, 2006). O texto se propõe a explicar 

tais transtornos mentais por impactos socioculturais, ainda que sinalize também aspectos 

orgânicos e psíquicos. O autor acredita que a descompensação psíquica resultaria da história de 

vida de cada trabalhador, associado a um contexto laboral demasiadamente exigente e 

contraditório (LIMA, 1998). Já na visão de Uchida, Sznelwar e Lancman (2011), Dejours se 

inspira diretamente em conceitos pré-existentes da psicanálise e da ergonomia, como por 

exemplo as estratégias defensivas e a relação entre trabalho prescrito e trabalho real, 

respectivamente. Os autores sinalizam a influência direta da Psicopatologia do Trabalho, com 

seus estudos que foram amplamente revistos e ressignificados por Dejours, quando da gestação 

da Psicodinâmica do Trabalho nos anos 1980, assim como também o influenciaram os trabalhos 

de Sivadon e Le Guillant.  

 

2.2. A Organização do Trabalho 

 

O termo “organização” é utilizado para expressar estabelecimento de bases e tem origem 

em “organizar + ação”, logo, a ação de organizar (PASQUALE, 2021). Já o termo “trabalho” 

do latim tripalium, inicialmente apresenta a ideia de “sofrimento”, “tortura”, e posteriormente 

evolui para “esforçar-se” e por fim “trabalhar”, “exercer seu ofício” (CUNHA, 2010). O 

conceito “Organização do Trabalho” ganha maior notoriedade quando passa a designar o 

modelo taylorista baseado nos princípios da organização cientifica do trabalho, na busca de 

aperfeiçoamento do processo produtivo, de modo a deixá-lo mais eficiente e com menor 

desperdício de recursos. A realização de trabalho em grupo viabiliza uma divisão das atividades 

por complexidade e também entre quem planeja e quem executa, fragmentando a produção em 

etapas e não obrigando o conhecimento de todo o processo para a execução de uma parte, 

outrossim, esse trabalhador quão melhor treinado estivesse melhor resultado alcançaria, 

tornando-se assim um especialista (ANJOS, 2013). 

O passar do tempo trouxe uma automação desse processo produtivo com uma gradativa 

inserção de maquinário na indústria, assim como o surgimento de novas profissões mais 

qualificadas, que se fizeram necessárias para acompanhar tal evolução. Nesse contexto, além 

do trabalho braçal, também a subjetividade e o conhecimento eram apropriados pelo capital, 

segundo Antunes (1999), e toda a complexa amplitude de possibilidades que se tem em 
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trabalhar, por vezes, se reduz a um “rígido processo de seguimento de regras”, impactando os 

trabalhadores justamente nas atividades onde eles dedicam “a maior parte de seu tempo 

acordado” (ANJOS, 2013, p. 270).  

Merlo (2002) sinaliza que outros autores também escreveram sobre elementos 

desfavoráveis no ambiente de trabalho, como é caso de Jean-Jacques Gillon, por mais que 

considerasse pouco provável que as condições laborais fossem efetivamente as responsáveis 

pelos transtornos mentais. Gillon listou alguns exemplos do que julgava prejudicial à saúde dos 

trabalhadores, que seriam: excessiva jornada de trabalho, atividades repetitivas e monótonas e 

altas exigências de aptidões (inviáveis aos operários). A influência taylorista, preconiza um 

senso de responsabilidade do trabalhador em se adaptar ao ambiente, minimizando assim o 

impacto das organizações no sofrimento e adoecimento dos trabalhadores (MERLO, 2002). 

Anjos (2013) considera a Organização do Trabalho o principal conceito da 

Psicodinâmica do Trabalho, e sinaliza que há uma correlação deste com variáveis como prazer, 

sofrimento, saúde, desempenho, motivação, entre outros. Já para Seligmann-Silva (1994, p. 14), 

muito além do que somente um estudo focado na identificação de doenças mentais 

correlacionada a situações laborais, “a nova Psicopatologia do Trabalho está preocupada com 

uma dinâmica mais abrangente”.  

Dejours (1987) destaca o crescimento do questionamento quanto ao modelo 

taylorista/fordista e o início de uma busca por alternativas à Organização Científica do Trabalho 

(OCT). Surgem nesse cenário debates sobre o objetivo do trabalho e a relação homem-tarefa: 

 

“A reestruturação das tarefas, como alternativa para a O.C.T. faz nascerem 
amplas discussões sobre o objetivo do trabalho, sobre a relação homem-tarefa, 
e acentua a dimensão mental do trabalho industrial. A isso é preciso somar as 
vozes dos operários de linha de produção, dos trabalhadores do setor terciário 
e das novas indústrias, como a de processo e a indústria nuclear. Reputadas 
como isentas de exigências físicas graves, as tarefas de escritório tornam-se 
cada vez mais numerosas, na medida do desenvolvimento do setor terciário. 
A sensibilidade às cargas intelectuais e psicossensoriais de trabalho preparam 
o terreno para as preocupações com a saúde mental. O mesmo se dá com os 
operários que têm uma fraca carga física, que são operadores das indústrias de 
processo (petroquímica, nuclear, cimenteiras, etc.). O desenvolvimento destas 
indústrias confronta os operários a novas condições de trabalho e fazem-nos 
descobrir sofrimentos insuspeitos”. (DEJOURS, 1987, p. 23). 
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2.3. Trabalho Prescrito, Trabalho Real 

 

Para Costa (2013), os conceitos Trabalho Prescrito e Trabalho Real são citados 

inicialmente por Ombredane e Faverge (1955), onde o trabalho prescrito é definido por um 

conjunto de normas e procedimentos previamente planejados pelos gestores e passados aos 

trabalhadores. Esse processo prévio de planejamento da atividade foi chamado de trabalho 

teórico e o conjunto de prescrições seriam as tarefas. Com esses pontos definidos busca-se o 

perfil profissional ideal para a execução. A passagem das atividades ocorre tanto formalmente, 

pelos procedimentos e normas, como informalmente, de maneira verbal. Ocorre que essa 

prescrição, por melhor que seja, não alcança a totalidade das variáveis reais que ocorrem na 

execução diária das atividades. 

Já o trabalho real é aquele realizado efetivamente pelo trabalhador na execução das 

situações do dia a dia. Ocorre que nas interações entre os trabalhadores, os recursos 

disponibilizados e o meio, invariavelmente existem lacunas frente ao prescrito. É na resolução 

dessas lacunas que se encontra o trabalho. Nesse intervalo estão os chamados constrangimentos, 

e a forma como o trabalhador reage a essa situação tem relação com sua estrutura pessoal e 

profissional (experiência, formação, know-how). É a partir deste ponto que o trabalhador irá 

desenvolver suas “estratégias de mediação individuais e/ou coletivas” (COSTA, 2013, p. 468).  

Os conceitos de trabalho prescrito e real são intrínsecos à teoria da Psicodinâmica do 

Trabalho e constituem relação direta entre o sofrimento e as estratégias de defesa elaboradas 

pelos trabalhadores (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994). O trabalho precisa dar conta 

das situações prescritas, assim como dos imprevistos. A partir deste ponto percebemos também 

uma correlação com o nível de autonomia do trabalhador e o estilo de gestão da empresa, fatores 

importantes na composição da cultura organizacional. Costa (2013) sinaliza que o prescrito 

diverge do real especialmente em função do avanço das novas tecnologias, e que neste sentido, 

ao trabalhador cabe se valer de sua “inteligência prática” para a solução de tais divergências. 

Dejours (2005) fala da engenhosidade que é desenvolvida pelos trabalhadores para a criação do 

novo, do inédito, na execução do trabalho, e que para isso se faz determinante a cooperação, 

que por sua vez se converte em mais um item de complexidade na organização do trabalho, mas 

que também oferece a possibilidade de se repensar e reescrever o prescrito, na busca constante 

de deixá-lo mais próximo do real. E é neste cenário que os sofrimentos podem converter-se em 

criativos ou patogênicos, conforme impactem a saúde mental do trabalhador. 
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Neste sentido, trabalhar se mostra mais complexo que a venda da força de trabalho e 

impacta o ser humano também em sua função psíquica e em sua rede de significados. Para 

Castel (1998), o trabalho é a matriz da integração social, havendo assim uma correlação das 

forças de inserção no trabalho com as formas de integração social. Dejours (2004) também nos 

traz o seguinte recorte: 

 

“[...] é aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato de trabalhar: 
gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, 
a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de 
sentir, de pensar e inventar, etc. [...] é, um certo modo de engajamento da 
personalidade para responder a uma tarefa delimitada por pressões (materiais 
e sociais)” (DEJOURS, 2004, p. 28). 

 

Dejours (2004) sinaliza para um papel central e indivisível do trabalho na vida do 

indivíduo, de tal ordem que essa relação subjetiva ultrapassa o espaço laboral e “coloniza” 

diretamente todos os demais ambientes fora do trabalho. “A separação clássica em dentro do 

trabalho e fora do trabalho não tem sentido em sociologia do trabalho, assim como em 

psicodinâmica do trabalho” (DEJOURS, 2004, p. 101). 

Para Mendes e Morrone (2002, p. 27), existe justamente uma atuação do trabalho na 

base do funcionamento psíquico do sujeito, onde “o ato de produzir permite um reconhecimento 

de si próprio como alguém que existe e tem importância para a existência do outro, 

transformando o trabalho em um meio para a estruturação psíquica do homem”. Todavia, este 

mesmo trabalho que consolida a identidade do sujeito, pode também, fomentar sua 

descompensação psíquica. Já para Merlo e Lapis (2007), os graves impactos na saúde dos 

trabalhadores teriam suas origens na separação entre concepção e execução das atividades, a 

partir dos modelos fordista e taylorista, onde se acentua a divisão entre o saber e o fazer, entre 

o trabalho intelectual e o trabalho operacional. 

 

2.4. Sofrimento Criativo, Patogênico e Ético 

 

Os conceitos e tipos distintos de sofrimento surgem no livro “A Loucura do Trabalho” 

(DEJOURS, 1987), que mesmo tendo base na Psicopatologia do Trabalho já apresentava 

elementos da psicanálise, se convertendo como referência inicial para a Psicodinâmica do 

Trabalho, pois ainda que não trouxesse tal definição explícita em suas páginas, já carregava 

seus fundamentos. A mudança do nome somente ocorreria a partir dos anos 1990 quando o 

autor, dando sequência a sua teoria, expande a clínica e seus elementos comuns à psicanálise, 
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à sociologia e à ergonomia, ajustando seu objetivo no estudo da normalidade. O autor busca 

desvendar como que certo grupo de trabalhadores conseguem manter um grau de equilíbrio 

psíquico apesar de estarem envoltos nas mesmas condições precárias de trabalho em que outros 

adoecem, e começa a analisar o fato de alguns trabalhadores não entrarem em colapso, mas 

seguirem trabalhando “normalmente”, sem apresentar transtornos psíquicos. O autor passa a 

relacionar o sofrimento com a criatividade no trabalho, ou seja, a capacidade do trabalhador de 

utilizar sua inteligência prática, que é pulsional e manifesta-se de forma espontânea em 

benefício de sua identidade, promovendo ações capazes de proporcionar vivências de prazer. 

Segundo Dejours (1987), essa inteligência quando aplicada em forma de cooperação 

com o grupo tende a gerar reconhecimento, seja ele simbólico, junto a seus pares, seja ele 

utilitário, junto a sua liderança. A cooperação possibilita assim a integração das diferenças 

individuais dos trabalhadores e a maximização de seus talentos específicos, possibilitando 

mitigar falhas no processo produtivo e ampliando o desempenho coletivo. Ou seja, o resultado 

coletivo resulta superior à soma dos desempenhos individuais (GHIZONI, 2013). Diversos 

fatores influenciam nesse grau de engajamento, como o nível de confiança do ambiente laboral, 

o papel do gestor ou a tolerância ao erro na empresa. Todos esses são fatores de mobilização 

subjetiva e são também alavancas para o desenvolvimento. 

Para Uchida, Sznelwar e Lancman (2011), Dejours altera o objeto de análise que antes 

encontrava-se no sofrimento psíquico em decorrência do confronto de trabalhadores com a 

organização do trabalho, e passa a focar sua análise na psicodinâmica dos processos 

intersubjetivos mobilizados pelas situações de trabalho. 

 

“O trabalho aqui entendido como trabalhar, como atividade de um sujeito que, 
ao mesmo tempo, é intersubjetivo. O sujeito entendido inicialmente como 
alguém que se adapta, passa a ser compreendido como um sujeito ativo que 
transforma o sofrimento em prazer e que tem um potencial de transformação 
do real, agindo no mundo, em cooperação com outros.” (UCHIDA; 
SZNEWAR; LANCMAN, 2011, p. 5). 

 

Já tendo a teoria da Psicodinâmica do Trabalho consolidada e amplamente utilizada 

como análise dos processos de subjetivação da saúde dos trabalhadores, o autor altera seu foco 

das vivências de prazer-sofrimento para uma análise do modo como os trabalhadores 

subjetivam essas vivências, o sentido que elas assumem e o uso de estratégias ocasionadas pelas 

novas formas de organização do trabalho, especificamente as defesas coletivas e a cooperação. 

Para Dejours (1999), os indivíduos convivem forçosamente com lógicas de mercado 

extremamente mutantes, gerando com isso um cenário de constante instabilidade, onde se 
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vivencia uma jornada tida como inevitável e que é diretamente atribuída ao destino, à economia 

ou às relações sistêmicas. 

Outro ponto a se destacar na teoria diz respeito a diversidade de atividades profissionais 

que são alvo de seus estudos, e esse aspecto evidencia como os princípios teóricos e 

metodológicos da teoria demonstram a amplitude de situações laborais relacionadas a processos 

de sofrimento e adoecimento no trabalho (CONDE; CARDOSO; KLIPAN, 2019). Se por um 

lado o sofrimento patológico gera a doença do corpo, o sofrimento criativo advindo da solução 

do problema (fato gerador) gera prazer, e nesse sentido é importante identificar uma constante 

das organizações que são as defasagens entre o trabalho prescrito e o trabalho real, já mapeada 

como uma das principais fontes de desequilíbrio emocional do empregado. 

Moraes (2013, p. 415-418) nos comenta que “o termo sofrimento no trabalho tem sua 

origem na psicanálise, empregado por Freud em sua obra “A Psicopatologia da Vida 

Cotidiana”, em que phatos se refere ao estudo do sofrimento e não apenas da doença”. Partindo 

desse ponto, Dejours (2011) classifica o sofrimento como próprio ao ato de trabalhar, uma vez 

que sempre haverá um conflito entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico, 

pautado pelo desejo. A autora reforça que dependendo dos processos psicodinâmicos 

desenvolvidos no trabalho, o sofrimento encaminhar-se-á a dois destinos distintos, sendo eles 

ou o sofrimento criativo ou o sofrimento patogênico. Quando for possível ao trabalhador 

empenhar engenhosidade e inovação frente a uma adversidade, ou seja, diante de uma 

divergência entre o prescrito (normas e procedimentos) e o real, esta ação resultará em um 

sofrimento criativo, capaz de mobilizar o indivíduo para as mudanças necessárias no ambiente 

e fazendo-o alcançar soluções que beneficiam tanto a organização do trabalho, como servem de 

realização pessoal para o próprio trabalhador. O sofrimento torna-se criativo quando é possível 

ao indivíduo transformá-lo em prazer a partir de sua inteligência prática, ou seja, de sua astúcia, 

sua capacidade de cognição e afetividade ao transgredir a organização do trabalho 

(VASCONCELOS, 2013). 

Por outro lado, quando ao indivíduo não é viável alinhar seus conteúdos subjetivos aos 

interesses da organização do trabalho, não é possível que desenvolva sua capacidade criativa, 

situação esta que resulta numa vivência de fracasso e impotência que uma vez prolongada no 

tempo tende a comprometer sua saúde, podendo converter-se em sofrimento patogênico 

(DEJOURS, 2017). Tal ação resulta de um prolongamento excessivo das estratégias defensivas, 

utilizadas pelo indivíduo para mitigar os efeitos do sofrimento imposto pela divergência do 

prescrito versus real. Nas últimas décadas percebemos um agravamento de casos de sofrimento 
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patogênico no trabalho, a partir da degradação das relações intersubjetivas, bem como pelo 

empobrecimento do coletivo laboral. Pesquisas indicam uma intensificação dos discursos 

diretivos que requisitam engajamento subjetivo, de tal ordem que o trabalhador assuma para si 

os objetivos de gestão, ampliando o risco de alienação e servidão voluntária. Moretto e Padilha 

(2020), identificaram em suas pesquisas que também os gestores são acometidos de tais 

sofrimentos, e não somente os trabalhadores, onde os conflitos interpessoais e a falta de adesão 

destacam-se como causas recorrentes do sofrimento no trabalho gerencial. E ainda que não se 

possa atribuir exclusivamente aos dirigentes a culpa das divergências na relação laboral, 

constata-se que, de um modo geral, “o Capital tem se fortalecido graças à exploração exagerada 

dos trabalhadores” (VIEIRA; NOGUEIRA, 2013, p. 160). Como consequência, Dejours (2007) 

sinaliza para o avanço do individualismo, da desestruturação da rede de solidariedade coletiva 

e do aumento de doenças psicossomáticas (MORAES, 2013).  

 

“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.” (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 29). 

 

A teoria nos apresenta ainda um terceiro tipo de sofrimento, o chamado sofrimento ético, 

que ocorre quando o trabalhador se vê instado a participar de uma ação laboral da qual discorda 

intimamente, tendo que agir, assim, contrariamente a seus princípios, por não conseguir reunir 

condições de não o fazer. “Ao cometer tais atos que ele mesmo condena moralmente, o 

indivíduo vivencia o sofrimento através de sentimentos como: insegurança, vergonha, medo e 

angústia”, caracterizando-se assim num conflito moral (VASCONCELOS, 2013, p. 421). Para 

Dejours (2011), a participação em atos com os quais o indivíduo diverge tende a levá-lo a uma 

situação de conflito moral, trazendo-lhe um sentimento de auto traição. Também os 

trabalhadores que vivenciam a violência e a injustiça no cotidiano laboral, assim como aqueles 

que produzem sofrimento a outrem, ou ainda aqueles que compactuam ou negligenciam tal 

situação, são efetivamente os que irão padecer do sofrimento ético (VASCONCELOS, 2013). 

Facas et al. (2017, p. 253), comenta que “o trabalhar exige uma dimensão de envolvimento 

afetivo, uma mobilização subjetiva, para que seja realizado em sua potência máxima”. Quando 

ao trabalhador resulta ignorar ou se adaptar a injustiças ou conflitos de valores internos, tem-se 

um comprometimento de seu bem-estar e, por conseguinte, de sua saúde, resultando inclusive 

em improdutividade para ele e para a instituição.  
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2.5. Estratégias Defensivas 

 

Em função dessa realidade, ao trabalhador resulta criar suas estratégias defensivas para 

lidar com o próprio sofrimento e seguir trabalhando. Moraes (2013, p. 153) sinaliza que o 

conceito tem origem na obra freudiana, e que por definição seria “um conflito estrutural entre 

o desejo e os limites impostos pela realidade, no qual o psiquismo busca o prazer e evita o 

sofrimento”. O indivíduo tendo concluído que precisa seguir naquele ambiente, seja pela razão 

que for (medo, dependência, lealdade...), e não enxergando uma possibilidade real de interação 

e mudança da situação, lhe resta esta ação defensiva, que pode ser individual ou coletiva, de 

recusar a percepção daquilo que lhe faz sofrer. Essas estratégias quase sempre operam ou na 

negação ou na camuflagem do sofrimento, que são as formas mais comuns de encarar o caso. 

Não conseguindo ressignificar aquele sofrimento, cabe ao indivíduo buscar uma forma de criar 

um muro de contato com o mesmo.  

Conforme sinaliza Dejours (2011, p. 171), “a vocação primeira dessas defesas é a de 

resistir psiquicamente à agressão que constituí determinadas formas de organizações de 

trabalho” As estratégias defensivas buscam um equilíbrio, ainda que frágil e inconsciente, de 

se evitar as descompensações (DEJOURS, 2011), e ainda que o sofrimento seja uma vivência 

individual é possível ao grupo, consensualmente, desenvolver estratégias coletivas. Todavia 

isso lhe traz consequências, e a primeira é justamente produzir um processo de insensibilização 

em relação ao sofrimento. Insensibilização e banalização do sofrimento, seu e dos outros, dos 

colegas. Ou seja, se por um lado esta ação mantém o sujeito trabalhando por criar uma sensação 

de proteção, por outro lado gera um paradoxo, uma vez que o protege do sofrimento, mas o 

insensibiliza e abafa o mal-estar, ainda que a fonte, uma vez não tratada, permanece ativa. 

Decerto que no longo prazo, com o decorrer do tempo, essas estratégias param de funcionar e 

o adoecimento chega. Essa insensibilização pode provocar alienação, servidão voluntária, 

violência e até dominação. Nesses casos o sofrimento patogênico se potencializa e deixa espaço 

para a doença. Especificamente no caso da servidão voluntária temos a seguinte definição: 

 

“A patologia consiste em submeter-se voluntariamente às situações das quais 
discorda (negando sua expressão subjetiva), na expectativa de manter o 
emprego e ou obter ascensão hierárquica. Significa mostrar-se feliz e 
integrado, em vez de expressar a vivência de sofrimento”. (CARVALHO; 
MORAES, 2011, p. 471). 
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Não se trata, porém, de imaginar que simplesmente tenhamos que eliminar as estratégias 

de defesa, que de fato possuem um papel importante nesse contexto; o que é preciso ter em 

mente é que se consiga viabilizar nesse ambiente laboral, nessa organização do trabalho, a 

ocorrência de mais espaços de diálogo, flexibilização e autonomia de criação, de tal ordem que 

o próprio sujeito possa contribuir, se expor, participar e não precise recorrer constantemente as 

estratégias defensivas. Para Edmondson (2020), as empresas buscam investir em talentos para 

que sejam mais competitivas na atual economia do conhecimento, porém, tendem a desperdiçar 

esses próprios talentos caso não os propicie espaços abertos de fala. O instinto humano de busca 

de pertencimento e aceitação acaba por naturalmente inibir o fluxo de novas ideias, cabendo 

então às empresas a missão de criar e oferecer ambientes que favoreçam o desenvolvimento da 

cultura organizacional, onde a exposição dessas novas ideias não sofra qualquer tipo de 

intimidação, ridicularização ou silenciamento.  

 

“[...] trabalhamos e vivemos em comunidades laborais onde não falar 
abertamente pode ser prejudicial à saúde humana. [...] Para que falar 
abertamente se torne uma rotina, a segurança psicológica – e as expectativas 
sobre falar abertamente – deve se tornar institucionalizada e sistematizada”. 
(EDMONDSON, 2020, p. 81; 86). 
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3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

3.1. Entrada no Campo e Coleta dos Dados 

 

Em função de minha experiência profissional atuando por anos em diversos setores – 

dentre os quais o de Recursos Humanos – de uma companhia multinacional de energia, presente 

em mais de 20 países, tive contato com uma série de situações envolvendo o adoecimento e 

afastamentos no trabalho, tanto de colegas que atuavam no Brasil, como fora do país.  

Desde o primeiro momento pensei em desenvolver minha pesquisa de mestrado dentro 

da área de saúde corporativa; porém, inicialmente estava mais inclinado a fazer um estudo 

envolvendo o custo dos planos de saúde para as empresas, uma vez que na realidade brasileira 

tal valor representa impacto significativo no orçamento da área de Recursos Humanos, seja 

pelos altos valores pagos às seguradoras, seja pelo custo dos afastamentos médicos dos 

funcionários.  

Nutria especial interesse com os chamados Transtornos Mentais e Comportamentais 

(TMC). Porém, com a evolução dos estudos e o acesso a novos autores e teorias, acabei por 

conhecer e me encantar pela obra de Dejours, principalmente em função de nosso momento 

pandêmico atual, onde a percepção do trabalhador de maneira integral se faz cada vez mais 

necessária. Desta forma, propusemos uma pesquisa que buscasse identificar, neste cenário 

atípico, e em certos momentos caótico, onde toda uma sociedade sofre com os efeitos 

devastadores da pandemia, um olhar especial para os impactos nas atividades laborais, seja no 

ambiente da empresa, seja em home office: O sofrimento no trabalho permanece “normal”? 

Partindo-se das (de)limitações apresentadas, foram inicialmente convidados a participar 

os demais colegas alunos do curso de mestrado em Gestão Empresarial – MEX Regular/2020, 

da FGV EBAPE que atendessem ao critério e posteriormente outros profissionais indicados por 

esses, e assim sucessivamente, pela técnica metodológica bola de neve (Snowball). Também 

foram convidados a participar empregados de empresas com os quais tive contato ao longo de 

minha carreira profissional de mais de 25 anos em instituições de grande porte. 

Para se alcançar a saturação ou maturidade dos temas propostos foram realizadas 45 

entrevistas remotas semiestruturadas abertas individuais com o auxílio da plataforma Zoom, 

entre o início de julho e o final de agosto de 2021, das quais 5 precisaram ser descartadas por 

ter sido descoberto no decorrer da entrevista que as mesmas não atendiam a totalidade dos 

critérios, sendo 3 casos por tempo de atividade do respondente menor que 2 anos, ou seja, os 
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trabalhadores foram contratados já durante a pandemia e por conseguinte não seriam capazes 

de efetuar uma comparação quanto ao cenário anterior. Houve também um caso de descarte 

pelo fato da empresa não possuir a quantidade mínima que a caracterizasse como média 

empresa, e um último caso descartado pois a empresa estava situada fora da delimitação Rio de 

Janeiro ou São Paulo.  

O grupo constituído era totalmente heterogêneo, contribuindo com diversas 

interpretações do discurso por uma perspectiva de gênero, idade, formação acadêmica, tempo 

de empresa, segmento de mercado, regime de trabalho e realidade sócio cultural.  

Aos entrevistados foi garantida a confidencialidade de suas identidades, assim como de 

suas empresas e de suas respostas, e conforme preconizado pelo Comitê de Conformidade Ética 

em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CCEPESH), da Fundação Getulio Vargas (FGV), 

para todos os casos foi apresentado e solicitado o aceite para o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), que estará disponível ao final deste trabalho, como Anexo I do Apêndice. 

De tal forma a direcionar as entrevistas, foi desenvolvido e aprovado junto ao orientador e ao 

CCEPESH um roteiro semiestruturado com as perguntas que serviriam de apoio. Também esse 

roteiro estará disponível ao final desse trabalho, como Anexo II do Apêndice. Como forma de 

manutenção da confidencialidade os verdadeiros nomes dos entrevistados foram substituídos 

pelos códigos “Ent. 01”, “Ent. 02”, sucessivamente até o código “Ent. 40”. Também as 

empresas serão codificadas como “C - 01”, “C - 02”, sucessivamente até o código “C - 40”.  

A quase totalidade das entrevistas remotas foram feitas com as câmeras abertas, 

permitindo maior interação com o respondente, com exceção de apenas uma, em função de 

baixo sinal da internet. Em aproximadamente um terço dos casos houve necessidade de 

remarcação das agendas originais, sempre por solicitação dos respondentes. As entrevistas 

ocorreram prioritariamente de segunda a sexta-feira, porém em 4 casos foram realizadas no 

final de semana, também por solicitação dos respondentes.  

Os 40 entrevistados estavam distribuídos entre 18 mulheres e 22 homens, com idade 

média de 43 anos, similar em ambos os gêneros. Eram 26 casados, 7 solteiros e 7 divorciados. 

21 respondentes sinalizaram que residiam com filhos dependentes, menores de idade, sendo 1,6 

filhos em média por família. Esse dado é relevante pois sinaliza uma necessidade maior de 

dedicação a atividades domésticas dessas pessoas ao longo do dia laboral, como veremos mais 

à frente quando estivermos analisando os resultados. 38 dos 40 entrevistados possuíam 

escolaridade superior e 2 com nível superior incompleto. Dentre as principais formações 

estavam Direito (6), Administração (6), Engenharia (6), Tecnologia da Informação - TI (6) e 
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Contabilidade (5). Os profissionais possuíam 17 anos de tempo médio de formados e 12 anos 

de tempo médio em suas respectivas empresas, o que confere uma boa experiência para 

refletirem sobre as ações ocorridas desde o início da pandemia. Foram 28 empresas do setor 

privado e 12 empresas públicas, sendo 34 do Rio de Janeiro e 6 de São Paulo. E quanto ao porte 

tivemos 3 empresas até 200 funcionários, 16 empresas entre 201 e 1.000, 14 empresas entre 

1.001 e 10.000 e 7 empresas acima de 10.000 funcionários. Mais à frente apresentaremos uma 

tabela com toda essa distribuição, demais dados e as principais características entre os grupos. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e totalizaram mais de 21 horas de gravação, 

com média de aproximadamente 32 minutos cada. Já as transcrições alcançaram mais de 350 

páginas no total, numa média de 9 páginas cada uma. Foi utilizado a plataforma “Gglot” no 

auxílio das transcrições (https://dashboard.gglot.com). Além de todo o material gravado e 

transcrito também foram utilizados para análise as anotações feitas durante as gravações.  

Foi utilizado um roteiro com perguntas abertas na condução das entrevistas em 

profundidade, semiestruturadas, que buscaram identificar, prioritariamente, por grupos: 

i. Ambiente Laboral: Identificação do perfil do respondente, porte e área de 

atuação da empresa, identificação do trabalho prescrito e do trabalho real, da 

autonomia do respondente, características ergonômicas do ambiente (empresa x 

casa), normas e procedimentos da empresa, impactos na carga horária, e recursos 

empenhados.  

ii. Vivências de prazer e sofrimento: Identificação de fontes de prazer e 

sofrimento, das relações com colegas, pares e superiores (antes e durante a 

pandemia), da percepção de reconhecimento e cooperação, e dos aspectos de 

inovação e tolerância do ambiente.  

iii. Estratégias de defesa: Identificação das dificuldades para realização das 

atividades, do impacto na saúde física e mental, das formas de amenização 

desses impactos e da relação com a COVID-19, a família e o trabalho. 

 

Na sequência apresentamos os Quadros 1 e 2 com os principais dados agrupados dos 

respondentes:  
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Quadro 1 - Resumo do Perfil dos Entrevistados (p1) 

Cód Ent. Idade Gênero Estado Civil Filho menor  Quant. Escolaridade Formação 
Ent. 01 32 F Casado N - Superior Psicologia 

Ent. 02 34 M Casado S 1 Superior Engenharia 

Ent. 03 32 M Solteiro N - Superior Direito 

Ent. 04 53 F Divorciado N - Superior TI 

Ent. 05 42 M Casado S 1 Superior Engenharia 

Ent. 06 43 M Casado S 2 Superior TI 

Ent. 07 47 F Casado S 2 Superior Administração 

Ent. 08 42 M Divorciado N - Superior Direito 

Ent. 09 48 M Casado S 1 Superior Direito 

Ent. 10 40 M Solteiro N - Superior Administração 

Ent. 11 31 M Casado N - Superior Arquiteto 

Ent. 12 46 M Casado S 2 Superior Direito 

Ent. 13 48 M Casado S 1 Superior Administração 

Ent. 14 44 M Casado S 2 Superior Contabilidade 

Ent. 15 57 M Casado N - Superior Contabilidade 

Ent. 16 33 F Casado S 1 Superior TI 

Ent. 17 41 M Casado S 1 Superior Marketing 

Ent. 18 34 M Divorciado S 1 Superior Contabilidade 

Ent. 19 43 M Casado N - Superior Economia 

Ent. 20 41 M Solteiro N - Superior Engenharia 

Ent. 21 48 F Casado S 3 Superior Estatística 

Ent. 22 28 F Solteiro N - Superior Pedagogia 

Ent. 23 49 M Divorciado N - Superior Contabilidade 

Ent. 24 49 M Casado S 3 Sup. Incomp Estatística 

Ent. 25 41 F Casado N - Superior Administração 

Ent. 26 59 F Casado N - Sup. Incomp Pedagogia 

Ent. 27 48 F Casado N - Superior Enfermagem 

Ent. 28 51 F Solteiro N - Superior Direito 

Ent. 29 45 F Divorciado S 2 Superior TI 

Ent. 30 37 F Solteiro N - Superior Engenharia 

Ent. 31 57 F Casado S 1 Superior Contabilidade 

Ent. 32 43 F Divorciado S 1 Superior Economia 

Ent. 33 29 F Casado N - Superior TI 

Ent. 34 39 F Divorciado S 1 Superior Direito 

Ent. 35 35 M Casado N - Superior Engenharia 

Ent. 36 52 M Casado N - Superior Administração 

Ent. 37 48 F Casado S 2 Superior Fonoaudiologia 

Ent. 38 54 M Casado S 2 Superior TI 

Ent. 39 34 F Casado N - Superior Engenharia 

Ent. 40 34 M Solteiro N - Superior Administração 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Quadro 2 - Resumo do Perfil dos Entrevistados (p2) 

Cód Ent. Setor na Empresa Empresa Segmento Setor Qt. Func. 
Ent. 01 RH, Formação e Desenv. C - 01 Energia, Óleo e Gás Privado 201 - 1K 

Ent. 02 Área Técnica C - 02 Energia, Óleo e Gás Privado 1K - 10K 

Ent. 03 Jurídico / Regulatório C - 03 Governamental Público 1K - 10K 

Ent. 04 P&D / Qualidade C - 04 Serviços Privado 1K - 10K 

Ent. 05 Operaç., Manut. e Segurança C - 05 Energia, Óleo e Gás Privado 1K - 10K 

Ent. 06 Comercial C - 06 Serviços Privado 1K - 10K 

Ent. 07 Área Técnica C - 07 Energia, Óleo e Gás Público 1K - 10K 

Ent. 08 RH, Formação e Desenv. C - 08 Energia, Óleo e Gás Privado 201 - 1K 

Ent. 09 Adm. / Financeiro C - 09 Governamental Público + 10K 

Ent. 10 RH, Formação e Desenv. C - 10 Serviços Privado 201 - 1K 

Ent. 11 Comercial C - 11 Serviços Privado 201 - 1K 

Ent. 12 RH, Formação e Desenv. C - 12 Educação  Privado 1K - 10K 

Ent. 13 Adm. / Financeiro C - 13 Governamental Público + 10K 

Ent. 14 Adm. / Financeiro C - 14 Indústria Privado 201 - 1K 

Ent. 15 Suporte Técnico / TI C - 15 Serviços Privado 1K - 10K 

Ent. 16 Suporte Técnico / TI C - 16 Serviços Privado 200 

Ent. 17 Comercial C - 17 Serviços Privado 201 - 1K 

Ent. 18 Adm. / Financeiro C - 18 Indústria Privado 201 - 1K 

Ent. 19 Adm. / Financeiro C - 19 Bancário Público 1K - 10K 

Ent. 20 Suporte Técnico / TI C - 20 Energia, Óleo e Gás Público + 10K 

Ent. 21 Operaç., Manut. e Segurança C - 21 Governamental Público 200 

Ent. 22 RH, Formação e Desenv. C - 22 Educação  Privado 1K - 10K 

Ent. 23 Adm. / Financeiro C - 23 Serviços Privado 201 - 1K 

Ent. 24 Área Técnica C - 24 Energia, Óleo e Gás Público + 10K 

Ent. 25 Comercial C - 25 Serviços Privado 201 - 1K 

Ent. 26 Adm. / Financeiro C - 26 Educação  Público 200 

Ent. 27 RH, Formação e Desenv. C - 27 Hospitalar Público 201 - 1K 

Ent. 28 Jurídico / Regulatório C - 28 Energia, Óleo e Gás Privado 201 - 1K 

Ent. 29 Adm. / Financeiro C - 29 Educação  Privado 1K - 10K 

Ent. 30 Operaç., Manut. e Segurança C - 30 Energia, Óleo e Gás Privado 201 - 1K 

Ent. 31 Adm. / Financeiro C - 31 Bancário Privado + 10K 

Ent. 32 RH, Formação e Desenv. C - 32 Educação  Privado 201 - 1K 

Ent. 33 Suporte Técnico / TI C - 33 Serviços Privado 201 - 1K 

Ent. 34 RH, Formação e Desenv. C - 34 Energia, Óleo e Gás Privado 201 - 1K 

Ent. 35 Área Técnica C - 35 Energia, Óleo e Gás Público + 10K 

Ent. 36 Adm. / Financeiro C - 36 Educação  Privado 1K - 10K 

Ent. 37 Comercial C - 37 Hospitalar Privado + 10K 

Ent. 38 Suporte Técnico / TI C - 38 Serviços Público 1K - 10K 

Ent. 39 P&D / Qualidade C - 39 Serviços Privado 1K - 10K 

Ent. 40 Comercial C - 40 Educação  Privado 201 - 1K 
Fonte: Elaborado pelo autor.  



39 
 

3.2. Tratamento de Dados 

 

Os dados coletados nas entrevistas passaram por uma interpretação pela perspectiva da 

análise do discurso, onde se buscou compreender sua significação social de forma a extrair as 

informações que fossem relevantes e passíveis de correlação com a teoria da Psicodinâmica do 

Trabalho (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004). Foi efetuada uma pesquisa qualitativa, 

de caráter explicativo / descritivo. 

Na Análise do Discurso a linguagem ultrapassa o texto, carregando consigo sentidos 

pré-construídos que são ecos da memória do dizer, tendo seu corpus constituído por ideologia, 

história e linguagem (CAREGNATO; MUTTI, 2006), e como diz Michel Pêcheux (1993, p. 

77), na Análise do Discurso, “todo dizer é ideologicamente marcado”, sendo necessário para 

sua interpretação “[...] referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado 

definido das condições de produção [...]”, de tal ordem que o individual se assujeita ao coletivo, 

ainda que de forma inconsciente. Cabe ao analista, que também é um intérprete, efetuar sua 

leitura discursiva e influenciada por suas posições, crenças, experiências e vivências anteriores, 

buscando a interpretação entre o interdiscurso (a memória, os saberes pré-construídos coletivos) 

e o intradiscurso (a fala, o texto) (CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

Neste sentido, as falas foram agrupadas pelos 4 distintos grupos previamente definidos, 

sendo eles: G1 – Profissionais que permaneceram trabalhando em suas residências durante todo 

o período pandêmico; G2 – Profissionais que já haviam retornado 100% às instalações das 

empresas no momento das entrevistas; G3 – Profissionais que não deixaram de se deslocar até 

suas empresas durante o período pandêmico e G4 – Profissionais que inicialmente chegaram a 

desenvolver 100% das atividades em home office, porém atualmente estão em regime híbrido, 

definido pela empresa. Para cada grupo houve também a abertura pelas categorias: i. ambiente 

laboral, ii. vivências de prazer e sofrimento e iii. estratégias de defesa. Esta categorização visou 

facilitar a visualização e tornar mais eficaz o tratamento dos dados pela metodologia qualitativa, 

buscando apreender a mensagem e explorar seu sentido (SARAIVA; IRIGARAY, 2009). 
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4. REVELAÇÕES DO CAMPO 

 

Ao analisarmos as revelações do campo, identificamos que a maioria dos entrevistados 

(67,5%, 27 casos) se encontravam no grupo (G1) de profissionais que ainda permaneciam 

trabalhando diretamente de suas residências (teletrabalho). Tal percentual está acima da média 

encontrada pela pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração, anteriormente 

citada, que apontou um percentual 46% das empresas com home office durante a pandemia 

(AGÊNCIA BRASIL, 2020).  

Os demais grupos ficaram representados da seguinte forma: 12,5% (5 casos) para os que 

já haviam retornado completamente às instalações das empresas (G2); 7,5% (3 casos) para os 

que não deixaram de se deslocar em nenhum momento (G3) e finalmente 12,5% (5 casos) para 

o grupo que parou inicialmente, mas agora se encontrava de maneira híbrida (G4). Para este 

último grupo, a pesquisa da FIA havia indicado 33% das empresas. 

Na quase totalidade das empresas (39/40), houve uma comunicação pelos canais formais 

(principalmente e-mail) das ações referentes aos procedimentos operacionais no período 

pandêmico, com atualizações permanentes e de acesso geral. Esse fato foi relatado como um 

aspecto positivo, reforçando o papel e a importância da Comunicação Institucional, 

principalmente em situações críticas. Porém, em uma das empresas, ainda que possa ter 

ocorrido uma determinação oficial por parte da direção, não houve uma fonte de consulta não 

verbal das instruções, que ocorreram como uma ação dos gestores, sem registro. 

A pesquisa demonstrou que aproximadamente 1/4 das empresas que tiveram 

funcionários trabalhando em casa, total ou parcialmente (10/37), não forneceram qualquer tipo 

de suporte extra a eles (empréstimo de computadores, cadeiras ou auxílio financeiro). Já 1/3 

(12/37) efetuaram empréstimo de computadores e/ou cadeiras ergométricas, que na verdade 

estavam sem uso nas instalações físicas. Outro 1/3 (13/37) ofereceram empréstimo de 

computadores, cadeiras ergométricas e auxílio financeiro para suprir despesas como internet e 

eletricidade, além de duas empresas que ofereceram somente o auxílio financeiro. 

3/4 dos entrevistados (30/40) indicaram ter tido impacto na carga de trabalho durante a 

pandemia, sendo o aumento de horas trabalhadas a principal reclamação. 

Para 37 dos 40 respondentes as suas relações de trabalho com pares, subordinados ou 

superiores antes da pandemia eram boas ou muito boas, e para 3 casos já não estavam tão boas. 

Porém, para 21 entrevistados essa relação foi afetada prejudicialmente no período. A principal 

causa apontada foi a menor comunicação pela perda de contato físico, formal ou informal. Já 
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para 14 entrevistados a relação não foi afetada no período, e para outros 5 até melhorou, 

percebendo maior envolvimento entre as partes. 

30 dos 40 entrevistados indicaram percepção de reconhecimento profissional em algum 

nível, seja pela chefia, de forma institucional (utilitária), e/ou pelos colegas 

(estético/simbólico). Já quanto a trabalharem em um ambiente criativo e inovador, apenas 13 

entrevistados (32,5%) alegaram ter essa percepção. Os demais 27 (67,5%) não acreditam 

vivenciarem tal situação de maneira plena, ainda que tenham ocorrido menções de que alguns 

setores ou gestores, de maneira isolada, estimulem um ambiente criativo e inovador.  

Quando questionados quanto ao impacto em sua saúde física e mental em função do 

trabalho no período pandêmico, 33 dos 40 entrevistados alegaram terem tido algum episódio, 

sendo os mais frequentes os de crise de ansiedade, estresse ou perda de sono, porém, também 

foram citados casos mais críticos, como depressão e necessidade de auxílio médico. Outro 

ponto relatado por pelo menos 20 dos 40 entrevistados foi a alteração de peso no período, assim 

como o aumento do consumo de álcool foi comentado por pelo menos 15 respondentes. 

Por fim, 13 entrevistados confirmaram terem recebido o diagnóstico de COVID-19 

enquanto estavam em home office, dos quais 8 continuaram trabalhando, ainda que com alguma 

dificuldade, situação que não ocorreria caso estivessem frequentando as instalações da empresa, 

dado o caráter contagioso da doença. 

Nos grupos e categorias a seguir demonstraremos as principais interpretações que 

tivemos frente ao discurso dos entrevistados. 

 

4.1. Permaneceram Trabalhando em suas Residências (G1) 

 

Caracterizado como o principal grupo do universo pesquisado, os respondentes faziam 

parte, em sua maioria, dos segmentos de Serviços, Energia e Educação, distribuídos 

prioritariamente entre os setores internos de Recursos Humanos, Suporte Técnico (TI), Área 

Comercial e Administrativa de empresas de grande porte. 

Em diversos depoimentos aparecem os sentimentos conflitantes de satisfação e perda, 

alívio e angústia. Se por um lado demonstravam gratidão por estarem mais seguros em casa, 

com menor risco de contaminação pelo não deslocamento, esse mesmo discurso também 

carregava em si a perda, em muitos casos, de uma estrutura adequada ao trabalho, assim como 

uma carência pelo não contato físico diário com os colegas e com o ambiente e 



42 
 

representatividade do local de trabalho, como se observa em comentários como de Ent. 19, um 

economista que atua há 13 anos em um banco público:  

 

“O que afetou muito foi a questão de você não saber como o outro está. Você 

não cruza mais com as pessoas, então você não encontra com ninguém no 

cafezinho, você não almoça com ninguém. Isso impede o elevador, a reunião, 

assim, você não vê mais ninguém. (...) E agora eu me sinto muito afastado de, 

sei lá, noventa e cinco por cento dos meus colegas de trabalho porque a minha 

interação é recorrente com um núcleo muito pequeno. Então, assim, eu falo 

muito mais com algumas pessoas e muito menos com a grande maioria”;  

 

Ou ainda pela fala de Ent. 08, um advogado que trabalha há 4 anos numa multinacional do 

setor de energia:  

“(...) a gente não consegue mais ter um contato direto com as pessoas, só 

através do celular, através de uma sala de conferência. Esse contato humano 

é importante em termos profissionais, em termos pessoais, e é um custo com 

relação a pandemia”.  

 

Tal percepção também foi compartilhada por Ent. 03, advogado atuando há 7 anos no 

setor público: 

“Eu vejo perdas sim, vejo perdas na interação com os colegas de trabalho. 

Nós mantemos uma interação mínima, necessária. Mínimo não diria, uma 

interação constante, mas através de grupos de WhatsApp. Ela é um pouco 

dificultada assim. Acho que houve uma quebra de comunicação, porque no 

ambiente físico é mais fácil, você precisa, você depende do trabalho dos seus 

colegas e isso ficou prejudicado a partir do momento em que você depende 

ali de um celular na mão”. 

  

Esses discursos demonstram que por mais que esta comunicação virtual já existisse 

antes da pandemia e fosse utilizada com frequência, a inviabilidade do contato físico alterou 

sua percepção de utilidade. 

Um ponto muito valorizado por esse grupo foi a oportunidade de suporte à família, 

principalmente para os respondentes que tinham filhos menores residindo em casa. Esse aspecto 

também aparece como fonte de prazer e uma vantagem do sistema de teletrabalho para aqueles 

que conseguiram conciliar as atividades laborais com os horários e atividades dos menores, com 
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destaque para as atividades de suporte escolar, como é o exemplo que podemos verificar no 

comentário de Ent. 07, uma administradora, mãe de duas crianças, e que atua há 15 anos no 

setor de energia:  

“Então assim, eu trabalho no Centro e moro na Barra, o fato de não ter o 

deslocamento, perder horas no deslocamento, isso me dá prazer. O fato de eu 

saber que o meu tempo está sendo melhor aproveitado e com isso, com as 

reuniões que a gente já tem pré-agendadas e tal, eu consigo, por exemplo, 

buscar minha filha na escola.”. 

 

Porém, como era possível de se imaginar, também foi fonte de angústia e sofrimento 

para trabalhadores que não conseguiram essa conciliação de horários e se sentiram 

sobrecarregados com uma série de atividades que passaram a ter que desenvolver em suas 

próprias casas, como se observa no fragmento de discurso de Ent. 37, também mãe de dois 

filhos, atuando na área comercial de uma rede hospitalar:  

 

“(A carga) para mim é muito grande, porque eu sou mãe e tenho que parar 

para fazer almoço, tenho que botar criança para estudar. É difícil, e tem que 

ter muita concentração sobre o que a gente está fazendo, a gente negocia um 

valor de milhões (para a empresa)”.  

 

Tal comentário, como se verificou ao longo da entrevista, demonstrou uma grande 

pressão que Ent. 37 passou a perceber em sua rotina diária e que antes era diluída pela logística 

e apoio que dispunha. Outros entrevistados também tiveram que abrir mão de apoio de serviços 

(empregadas domésticas, diaristas, transporte escolar, atividades extras...) por medo de maior 

contato com terceiros ou por diminuição de renda na família. Porém, Ent. 37 segue seu 

comentário resignada: 

“Eu sei que é muito corrido, muita coisa para fazer (em casa), que não tenho 

ninguém para me ajudar, mas ainda prefiro trabalhar em casa, eu torço para 

eles terem uma escala que a gente ainda não sabe como é que vai ser. (...) Eu 

preferia ficar em home office, mesmo”.  

 

Dentre os sentimentos conflitantes venceu a força da mulher, mãe e cuidadora da família 

que experimentava, ainda que de uma forma não planejada, a possibilidade de num momento 

de caos, estar próxima da “cria” e ainda assim manter sua atividade profissional. 
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4.1.1. Ambiente Laboral 

 

A maioria dos entrevistados indicaram que possuíam na empresa um ambiente adequado 

ergonomicamente, porém, no ambiente residencial, mais de 1/3 (10/27) já identificavam certas 

dificuldades, sendo as cadeiras e mesas inapropriadas as principais causas de insatisfação, pois 

em muitos casos a mesa de jantar ou até mesmo o sofá é que eram os recursos utilizados. Ent. 

14, um contador que atua há 20 anos na área financeira de uma indústria farmacêutica comenta: 

 

“Na empresa é muito melhor, porque eu não tenho muito espaço (em casa), 

eu trabalho na mesa do jantar, né, não utilizo o ar-condicionado todo dia 

devido ao custo ser bem alto e na empresa tinha tudo, uma mesa da altura 

correta, a cadeira da forma correta que tem que ser, ar-condicionado”. 

 

Provavelmente cientes dessas dificuldades, a maior parte das empresas do G1 (20/27) 

disponibilizaram empréstimo de cadeiras e/ou computadores aos funcionários, o que amenizou 

parte do problema no home office. Ocorre que para a realidade de muitas casas a 

indisponibilidade de um cômodo exclusivo, como um escritório, era o fator que afetava 

diretamente na concentração e na qualidade da execução das atividades, principalmente por 

barulhos típicos do ambiente familiar, como brincadeiras dos filhos ou o latido dos cachorros, 

ou ainda a chegada da entrega do mercado. Ou seja, eventualmente até seria possível instalar 

uma cadeira ergonômica e utilizar um computador mais eficiente, porém num ambiente físico 

não adequado. Também houve relatos da situação de compartilhamento do escritório, quando 

esse existia, com o filho que estudava ou o cônjuge que também estava trabalhando de casa. 

Tal situação chegou a gerar alguns desconfortos laborais.  

Fator também constante nas entrevistas foi o de baixa conexão da internet residencial 

para padrões corporativos. Houve diversas sinalizações de necessidade de aumento do pacote 

de dados e velocidade da internet para fazer frente as constantes chamadas de vídeo ou para 

acesso aos sistemas das empresas, assim como uma constatação do aumento do custo da energia 

elétrica mensal, principalmente por maior utilização do ar-condicionado ao longo do dia. 

Porém, em menos da metade dos casos (13/27) houve suporte das empresas com esses custos. 

Para as poucas reclamações de percepção de inadequação quanto ao ambiente nas 

empresas (antes da pandemia), chama atenção a frequência em que emerge o fator temperatura 

como ponto de divergência entre homens e mulheres, inclusive sendo tratado como elemento 
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de demonstração de poder ou de capacidade de resiliência. Por vezes foi relatado por mulheres 

que o ambiente seria “demasiadamente” frio, como visto na fala de Ent. 39, uma engenheira 

que atua há 3,5 anos na área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma grande empresa de 

serviços:  

“A temperatura é sempre uma briga. Ar-condicionado é sempre uma briga 

onde normalmente são os homens querendo mais frio e as mulheres querendo 

mais quente desde a escola. Impressionante, desde a escola essa briguinha de 

ar-condicionado. Isso continua, assim, tem gente que quer mais quente, gente 

que quer mais frio”. 

 

Esse tema (temperatura) aparece em alguns comentários com duas conotações distintas 

entre os gêneros. Se por um lado é citado enquanto aumento de custo prioritariamente pelos 

homens, aparece como alívio para as mulheres que passaram a ter maior controle pelo fato de 

trabalharem em casa. 

A utilização excessiva das telas (computadores, por vezes em duas telas, celulares e 

tablets), o aumento das reuniões virtuais, a dependência tecnológica, assim como a falta de 

contato e socialização com os colegas foram temas recorrentes aos grupos que se utilizaram 

mais do teletrabalho, porém, um outro fator surgiu em relatos do Grupo 1, que foi o fato de a 

própria casa misturar o ambiente de trabalho com o ambiente de descanso, sendo um 

complicador para o “desligamento” necessário para a “recarga das baterias”, como podemos 

observar nos relatos a seguir de Ent. 34, uma advogada que atua há 7 anos no RH de uma 

multinacional de energia:  

“Pessoalmente, no início, eu sentia um certo incômodo no seguinte sentido de 

estar todo dia da minha semana, sete dias por semana no mesmo ambiente. 

Quer dizer, num ambiente que é a minha casa e é o meu trabalho. Então, às 

vezes passava o final de semana e, por mais que eu efetivamente não 

trabalhasse, não ligasse computador, não fizesse nada em favor da empresa, 

mas só por estarmos no mesmo ambiente que eu já passei todos os outros dias 

trabalhando, tinha uma percepção como se o final de semana não tivesse 

passado, como se não tivesse ali me desconectado pelo simples fato de estar 

no mesmo ambiente, assim, enfim, sete dias por semana”.  

 

No momento da entrevista era possível perceber pela fala e pelas expressões faciais de 

Ent. 34 que ela tinha uma angústia consigo mesma por não conseguir se desligar e aproveitar 

os dias de folga. Ela sinalizava que não via esse “problema” como sendo culpa da empresa, e 
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sim, seu mesmo. Demonstrava uma cobrança pessoal e dizia já ter dividido esse sentimento 

com colegas com os quais encontrou eco. Esse dilema apareceu na fala de outros entrevistados 

do G1, como é o exemplo de Ent. 22, uma pedagoga que atua há 7 anos numa grande empresa 

da área de educação:  

“Eu acho que agora como a gente trabalha em casa, por exemplo, meu quarto 

não é só o meu quarto, então isso é estranho, porque você entra no seu quarto, 

é o seu quarto, no meu caso, é o meu espaço de trabalho, então você deita na 

cama e você está olhando o seu notebook, você está olhando seu quadro que 

tem ali treinamento, planejamento, não sei o quê, então isso é muito, isso é 

muito estranho e complicado”.  

 

Essa fala nos remete a uma característica de força maior típica das ações da pandemia. 

Ocorre que diferentemente de empresas que definiram procedimentos específicos e 

funcionários que eventualmente buscaram o teletrabalho antes da pandemia, e assim puderam 

preparar fisicamente o ambiente e também psicologicamente a si próprios, para aqueles que se 

viram obrigados a exercer suas atividades laborais desde casa da noite para o dia o tema trazia 

uma outra realidade. Não foi incomum durante a pesquisa que os entrevistados comentassem 

que, mesmo passados 14, 15 meses, ainda não haviam conseguido adequar completamente suas 

rotinas e seus ambientes. 

No relato de Ent.36, Administrador por formação e atuando há 6 anos como professor 

universitário, identificamos o impacto da mudança de ambiente para um agente diferente, o 

cliente, no caso o aluno. Ent. 36 comenta sobre a necessidade dos alunos em se adaptarem e 

como isso também impactou no ambiente como um todo:  

 

“Na relação com os alunos, que é o que me toma mais tempo, eu sinto uma 

grande dificuldade deles que me cria mais preocupação, mais expectativa, e 

me deixa mais atento que é a seguinte questão: os alunos do presencial, eles 

se queixam que não conseguem estudar direito em casa porque eles não 

entram na sintonia do estudo. Eles relatam isso, que ir para a faculdade faz 

com que eles troquem de sintonia, entrem numa outra faixa mental de 

trabalho e consigam se concentrar mais nos estudos, em casa não, em casa 

eles se sentem num ambiente de descanso, de lazer e não conseguem se 

concentrar tanto no estudo, então durante as aulas a gente tem que ter uma 

atenção redobrada para ter sempre atividades que requeiram interação para 

eles ficarem mais atentos durante a aula, porque eles estão em casa e também 
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existe uma dificuldade para que eles façam as atividades, então a gente tem 

que ter todo um esforço para estar acompanhando, perguntando. Por 

exemplo, eu criei para cada turma um grupo no WhatsApp, onde eu fico lá 

fazendo provocações ao longo da semana. Faço atividades para que eles 

possam interagir mais. ”  

 

Este fragmento de relato nos demonstra que a adaptação ocorreu tanto para o professor, 

prestador do serviço, como para o aluno, cliente, como para a família, uma vez que ação 

interfere na dinâmica do ambiente doméstico. 

Interessante constatar a mudança de percepção dos entrevistados frente a alguns 

ambientes e funções da casa e da família. Mais do que o sentido original de “quarto”, “sala”, 

“mesa de jantar”, “escola” ou “almoço”, agora, com o teletrabalho, percebe-se uma adaptação 

frente a uma realidade que se impôs, imputando a esses ambientes e funções uma nova leitura 

de utilidade e que, em alguns casos, transparece de maneira angustiante. Em um dos relatos 

temos o seguinte discurso quanto ao home office:  

 

“Então, quando a gente não tinha a pandemia, era uma coisa que a gente 

gostava muito de trabalhar em casa. (...) Todo mundo queria mais de uma vez 

por semana, era uma coisa nova. Com a pandemia, eu acho que mudou um 

pouco a visão da gente. Por que? Porque é um trabalho que exige muita 

concentração. Eu consigo me concentrar bem, mas tem o efeito de ruído, tem 

o efeito de calor, a gente tem que ligar o ar-condicionado, e o ar condicionado 

é barulhento. Tem a pressão do dia a dia, a gente tem o horário que a gente 

fica trabalhando, mas a gente fica muito além do horário. A gente se fala sem 

fronteiras, então a gente fica na cadeira, com o computador e a gente se perde 

na hora que a gente precisa entregar. Então a jornada é muito maior, muito 

mais pesada. Claro que tem a flexibilidade do dia, mas não existe um limite. 

Quando a gente trabalha em casa, a gente acaba invadindo em função das 

expectativas, em função da cobrança”. (Ent. 04, TI, 10 anos atuando na área 

de serviços). 

 

O impacto na carga de trabalho foi percebido por 23 dos 27 respondentes desse grupo, 

com a principal sinalização recaindo sobre uma maior quantidade de horas trabalhadas. Em 

vários casos o relato foi de que antes da pandemia, trabalhava-se em média oito ou nove horas 

por dia, com a chegada ocorrendo entre oito e nove da manhã e a saída entre dezoito e dezenove 
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horas. Com a pandemia, esse horário acabou por se dissipar uma vez que “como você está em 

casa, você tem mais flexibilidade”. O almoço também se torna em menor tempo. “Eu almoço 

rapidinho (em casa), já venho trabalhar, e a gente não tem horário, porque a gente começa a 

fazer uma atividade, tem reuniões e as reuniões se excedem”. “Eu tinha um horário muito mais 

firme das oito às cinco e agora não”. “Agora a reunião começa cinco da tarde, às vezes me 

procuram num fim de semana, sábados, domingos”. Esses discursos (de excesso da carga 

horária) em sua maioria, estiveram carregados de emoção e traziam também um certo desânimo 

quanto uma perspectiva de mudança a curto prazo. Era comum aos entrevistados a sinalização 

de que já trabalhavam muitas horas antes da pandemia, porém, a percepção de sobrecarga havia 

aumentado significativamente. 

Um caso emblemático referente a horários e disponibilidade ocorreu no relato de Ent. 

17, formado em marketing e atuando há pouco mais de 2 anos na área comercial de uma 

seguradora, ele comenta sobre residir num prédio sem porteiro e o fato de ficar sozinho em casa 

(a esposa se desloca para o trabalho e as filhas já retornaram ao estudo presencial):  

 

“Então, é o entregador do Mercado Livre que interfona e você tem que 

atender, só que nem sempre dá porque eu estou no meio de uma reunião, 

aplicando um treinamento, não tem como parar para atendê-lo, então a 

mercadoria volta para os correios, é um transtorno, eu tenho que ir lá buscar 

a mercadoria. (...) Já aconteceu de eu não conseguir pegar minha própria 

comida e ficar sem almoçar. Aconteceu várias vezes, várias vezes. E aí tem 

que ir para a cozinha, fritar um ovo e comer com arroz e feijão em dez 

minutos, em cima do computador, porque dez minutos depois já tinha uma 

outra reunião”. 

 

Porém, houve relatos também na mudança de padrões já consolidados de horários de 

início e fim de expediente ou de marcação de reuniões, como é relatado por Ent. 19: 

 

“Mas o que acontece? Algumas vezes, por exemplo, não temos horário para 

almoçar, porque as reuniões elas ultrapassam o horário de almoço. Então 

isso é algo que me incomoda. Eu como gestor eu tento sempre evitar fazer 

isso, entendeu? E também tento evitar marcar reuniões após o horário do 

expediente, mas, às vezes, sim, meus superiores marcam e eu tenho que 

participar e levar a minha equipe comigo, então assim, aumentou a carga de 

trabalho, mas não de forma representativa assim que eu considere algo 
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anormal. Eu já trabalhava bastante presencialmente. O que me incomoda 

agora não é o volume de carga horária adicional, e sim o não respeito àquelas 

horas sagradas na instituição. Então, assim, quando a gente estava 

presencialmente, entre 13h e 14:30h, ninguém marcava reunião porque esse 

é o horário básico de almoço da nossa instituição. (...). Agora as pessoas não 

ligam para isso, marcam, entendeu? Horário de início do trabalho é "X", tem 

gente que marca antes do horário. Então o que incomoda mais, cara, não é 

nem, assim, o aumento da carga horária, porque isso eu não senti muita 

diferença, e sim a não obediência a alguns padrões já estabelecidos, né cara, 

no trabalho presencial”. 

 

Algumas empresas perceberam esses exageros e, institucionalmente, de cima para 

baixo, definiram procedimentos para evitar esses excessos, como relatado por Ent. 23, um 

auditor que atua há 10 anos em uma grande empresa de consultoria:  

 

“O RH, soltou uma política de proibição de marcarmos reuniões de meio dia 

às duas. Não existe possibilidade de marcação de reunião, pelo menos 

interna, de meio dia às duas para respeitar o horário de almoço. E isso tem 

sido adotado, assim, as pessoas entenderam o motivo e tem respeitado 

bastante”.  

 

Fica nítido nesses últimos dois exemplos que tanto a empresa C - 19, como a C - 23 

possuíam uma regra não formal de não marcação de reuniões em seus horários padrões de 

almoço. Nos dois casos, a partir do home office, essa “regra” começou a ser descumprida, e 

gerar conflitos, porém, por uma ação institucional, somente a segunda garantiu o retorno do 

equilíbrio. Ou seja, podemos extrapolar a análise e verificar como dois casos de divergências 

entre o “trabalho prescrito” e o “trabalho real”, e como o distanciamento no primeiro caso é 

fato gerador de sofrimento para o trabalhador e como a adequação no segundo caso colaborou 

para a percepção de reequilíbrio de um ambiente mais equânime. 

Assim como as reuniões, também os envios de e-mails e mensagens em geral, 

principalmente pelo WhatsApp, sofreram mudanças durante a pandemia,  

 

“(...) uma das coisas que observei nessa empresa que eu estou há seis anos é 

que da sexta-feira meio dia ninguém mais mandava e-mail para ninguém, e 

agora não, agora, oito, nove, dez horas da noite, sexta-feira, assim, perdeu 
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totalmente esse hábito que era uma coisa que tinha me chamado a atenção 

quando eu comecei a trabalhar nessa escola, porque as demandas eram 

sempre diurnas lá”. (Ent. 32, economista de formação, com 6 anos na atual 

empresa da área de educação).  

 

Na análise desse fragmento de discurso de Ent. 32, fica demonstrado a alteração cultural 

dessa instituição. Quebrou-se um compromisso tácito entre os membros do grupo quanto ao 

padrão de registro e comunicação formal entre eles. 

Em alguns casos os entrevistados comentaram que eles mesmos não exerceram um 

controle saudável sobre o seu tempo dedicado ao trabalho. Foram comuns os relatos em que 

sinalizaram a falta de disciplina, como é o exemplo de Ent. 33, formada em TI, com 2,5 anos 

atuando em uma empresa de serviços, que diz:  

 

“No começo, assim, eu acho que até por adaptação, no começo, não por culpa 

da empresa, mas eu não tinha uma certa disciplina para trabalhar. Me vi aqui 

começando mais cedo do que eu começava, porque eu levava muito tempo 

para ir para o trabalho, então eu aproveitava para entrar logo e terminava 

depois do horário. (...) A liderança pediu para gente tomar cuidado, para não 

atrapalhar a qualidade de vida, esse tipo de coisa. E aí, hoje em dia está tudo 

bem, a gente não ultrapassa as horas. Claro que uma vez ou outra a gente 

tem que fazer hora extra, não tem jeito, mas não é uma coisa constante, é bem 

raro até”.  

 

O fato era que uma vez que não havia perda de tempo com o deslocamento, os 

profissionais iniciavam suas atividades antes até do horário padrão, e por vezes permaneciam 

até bem depois do fim de expediente regular, ainda que não houvesse uma solicitação formal 

da empresa. Coube então aos gestores mais atentos perceberem e agirem institucionalmente 

evitando exageros e zelando pela saúde dos funcionários.  

 

4.1.2. Vivências de Prazer e Sofrimento 

 

Quando questionados quanto às suas vivências de prazer, os relatos do G1 permeiam, 

em muitos momentos, os sentimentos de compromisso com o coletivo, o realizar profissional 

(individual), e principalmente a participação no desenvolvimento de outras pessoas, mesmo não 
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tendo atualmente esse contato pessoal, como podem ser observadas pelo resumo de algumas 

falas a seguir, caso de Ent. 01, psicóloga que atua há 11 anos no RH de uma empresa de energia: 

“Então, de certa forma, não necessariamente estar ali, junto, em reunião com as pessoas, mas 

nesse sentido de ouvir, de estar disponível, de apoiar o desenvolvimento dessas pessoas”. E 

esse discurso também se observou no depoimento de Ent. 06, formado em TI e atuando há 9 

anos numa empresa de serviços:  

 

“Cara, eu posso dizer que são três coisas basicamente: as pessoas com quem 

eu trabalho, (...), são pessoas que me dão prazer trabalhar junto com elas, 

mesmo à distância. (...) O segundo ponto, clientes. (...) não interessa se é 

fornecedor, se é cliente, é um time. É um time que está num objetivo de fazer 

uma entrega, querer entregar o projeto, está todo mundo junto naquele 

propósito, e aí isso também dá prazer. (...) E o próprio trabalho em si. Eu 

estar olhando diversos projetos, que estão em diversos momentos. Um projeto 

está iniciando, outro projeto já está terminando. Isso para mim é prazeroso 

porque me estimula a sair da zona de conforto”. 

 

E também apareceu na fala de Ent. 22, que atua numa grande empresa da área de 

educação  

“Eu gosto de ter contato com pessoas, ter sempre o contato com os 

professores, com os coordenadores. Isso me satisfaz bastante. Eu gosto de 

estar sempre colaborando com o desenvolvimento desses profissionais, então, 

é claro, a equipe também é muito boa, então o nosso relacionamento, o clima 

organizacional é muito bom”.  

 

O sentido de prazer pessoal (individual) a partir do bem coletivo pode ser percebido 

neste recorte de Ent. 02, engenheiro com 5 anos de atuação na área técnica de uma empresa de 

energia:  

“Eu acho que eu tenho compromisso. Eu acho o comprometimento com a 

sociedade, assim, fazer um empreendimento, uma rede elétrica de qualidade 

que vai abastecer uma região precária da cidade, ou que melhore a condição 

de vida de pessoas. Eu acho que isso é legal, satisfatório. Promover ações de 

sustentabilidade, dentro da empresa para diminuição de impactos sociais, 

ambientais, também é uma coisa que me dá a realização profissional. Me sinto 

realizado quanto a isso. Acho que é isso”.  
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E esse prazer com o ganho coletivo também aparece no discurso de Ent. 40, 

administrador por formação e que já atua por mais de 5 anos com produtos para a área de 

educação executiva:  

“E eu acho que o prazer maior é isso mesmo de eu ver uma entrega positiva, 

assim, você vê as pessoas mudando de vida, sendo promovidas, ou então 

conseguindo uma oportunidade fora do Brasil. Eu acho que isso é a parte que 

eu mais gosto de ver e participar”. 

 

Para algumas posições profissionais, como é o caso de gestores de equipes e professores, 

o contato direto com o “cliente” e a participação em seu desenvolvimento pessoal e profissional 

já são realidades bem comuns. Porém, a atuação na pandemia trouxe um aumento nesta carga 

emocional, muito em função das dificuldades com as adaptações do entorno, ou com a 

necessidade do desenvolvimento de novas habilidades. Essas situações, no entanto, foram em 

muitos casos, fontes de superação e prazer, como vemos no relato de Ent. 36 a seguir:  

 

“Eu acho que inicialmente na pandemia houve uma experiência que para mim 

foi muito gratificante, que foi conseguir ajudar aos alunos a ficarem mais 

tranquilos. A verem um lado positivo das coisas. Foi uma troca muito bacana, 

mas difícil. Havia casos de aluno, de aluna suicida que se abria com a gente, 

mas tinha medo de contar para o pai, tinha medo de contar para a mãe. 

Achava que ir para a psicóloga era coisa de maluco. Aí acaba que quando 

encontra um professor, assim, mais, mais transparente, acaba soltando para 

o professor. E aí a gente pode ajudar, né. Eu fiquei feliz por ter ajudado um 

bocado de gente. Isso me deixou animado no começo da pandemia. ” 

 

Os resultados de campo do Grupo 1 para as vivências de sofrimento acabaram por 

destacar três pontos principais, sendo eles a extrapolação da carga horária de trabalho como o 

tema central, o aumento da burocracia na resolução dos problemas e a perda do contato pessoal. 

Situações de injustiça e falta de reconhecimento também foram citadas. A seguir apresentamos 

algumas análises de recorte de falas que demonstram elementos dessas características 

levantadas. 

A extrapolação da carga horária apareceu em falas como a de Ent. 04:  

 

“Como a gente está numa pandemia, a gente não tem o horário das nove às 

dezoito e quando eu falo assim é engraçado, né? Mas quando você para de 
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trabalhar dezoito horas, “Poxa, está desmotivado?”. Só porque você está em 

casa, então isso causa sofrimento. Porque a gente tem vida lá fora. Eu quero 

fazer academia, eu quero sair, eu quero ir no shopping, eu preciso, eu tenho 

essas necessidades básicas para que eu possa gerar uma vida aqui dentro. Eu 

tenho que ir nos supermercados, eu tenho que ir no hortifruti, então acaba 

comprometendo a minha vida social em função do aumento da jornada”.  

 

Em outro ponto da entrevista Ent. 04 se expressa de maneira bem enfática para designar 

seu sentimento: “A gente acaba sofrendo um pouco, começa a ficar um pouco mais escravo 

ainda mais no trabalho, porque durante o presencial tu tinha horário para sair, na pandemia 

você não tem”. Esse sentimento intrínseco de estar sendo explorado pelo contexto pandêmico, 

como se a empresa estivesse se aproveitando de uma situação onde o trabalhador estaria ainda 

mais exposto apareceu de forma indireta em outras respostas. 

Também Ent. 06 sinalizou seu sofrimento quanto ao excesso de horas trabalhadas, como 

podemos perceber nesse depoimento em tom de desabafo:  

 

“Hoje, o que me traz sofrimento (no trabalho)? Basicamente, essa questão de 

não ter muito o horário. Para mim é a pior coisa. Não respeitar o limite, sabe? 

Tem uma questão aí, eu acho que a gente perdeu um pouco a mão do limite 

do razoável. Trabalhar, em determinados... cara, projeto é isso, projeto você 

tem pico e tem vale. Mas a gente na questão do home office só está 

trabalhando com o pico. Não estou descendo nenhum momento, é só subindo, 

subindo, a régua está cada vez mais alta e as cobranças estão cada vez mais 

altas também”.  

 

Já Ent. 22 comentou:  

“O que me traz sofrimento hoje no trabalho é ficar trabalhando além do 

horário. Muitas reuniões, muitas reuniões, me traz muito sofrimento. Eu fico 

muito cansada. (...) Só que no home office você não está só na reunião, você 

está na reunião, você está olhando e-mail, você está prestando atenção na 

reunião por que você precisa saber o que está rolando, porque você precisa 

às vezes fazer alguma intervenção. Você está no Teams porque tem gente te 

mandando mensagens no Teams para você ver um negócio urgente. Você está 

fazendo uma apresentação que você tem para sexta feira, então você não está 

só naquela atividade, então isso para mim é um sofrimento muito grande, 
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porque assim, eu não consigo parar às vezes para pensar, para você criar 

coisas novas, para você pensar em outras coisas. Então isso me estressa de 

uma maneira. Por exemplo, pensar que eu não consigo sair no meu horário 

para fazer uma academia ou para cumprir o planejamento que eu tinha feito 

para a semana, (...) então isso para mim é um sofrimento muito grande porque 

as pessoas começam a te cobrar: “Ent. 22, você não vai levantar daí não?”, 

“Ent. 22, você não vai parar de trabalhar não?” (...), enfim, você fala assim: 

“não posso, estou em reunião”, “não posso, estou respondendo e-mail”. 

Parece que você para de viver, entendeu? Você só vive para o trabalho, e isso 

me causa um sofrimento, porque parece que quando você não está nessa 

situação, você não está fazendo nada, né? E é um pensamento super 

equivocado, porque não faz o menor sentido você só viver para o trabalho. 

Então isso me preocupa. (...) Isso para mim, nossa, eu fico com muita 

frustração, muito estressada. Eu acho que eu envelheci uns dez anos”.  

 

E aqui vale o registro da eloquência com os quais esses discursos foram enunciados, 

tanto pela entonação como pela forte expressão corporal. Era nítido que o tema era a principal 

fonte de sofrimento para esse grupo. 

Ainda nessa linha tivemos as considerações de Ent. 39, que argumentou a sua aflição 

com a falta de limites até em um momento de folga, como pode ser verificado nesta fala a 

seguir:  

“Cara, eu acho que hoje eu diria que essa questão, essa dificuldade de 

estabelecer esse limite, assim, “cara, agora aqui começa a minha vida 

pessoal”. Isso é muito difícil, cara, isso é muito difícil, assim, tirei três dias 

de férias agora durante a pandemia, falei “ah, beleza, vou tirar esses três 

dias”, e tinha um feriado também então emendou ficou quase uma semana. E 

aí falei “pô, três dias, três dias não é muita coisa, pô, de boa”, e eu fui para 

“Cid-X” (cidade do interior do RJ), a gente está em pandemia então não dá 

para fazer muita coisa. Fiquei lá no meio do mato, não tinha nem internet 

direito e mesmo assim, cara, meu chefe me ligou e pediu para participar de 

uma reunião. Sabe, eu falei, “caraca”, sabe? Impactou o meu dia naquele 

dia, eu já tinha planejado ir para uma cachoeira. Aí voltei antes do horário 

só para poder participar da reunião... Só que, pô, eu só tirei três dias e mesmo 

assim não consegue não me perturbar. Sabe, então essa questão de 

estabelecer limite que eu acho difícil. Eu queria poder, assim, poder cara 

sexta feira já deu o meu horário, eu queria realmente poder desligar o 
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computador e viver minha vida sem precisar toda hora ficar olhando o celular 

achando que alguém vai me ligar para me procurar para uma reunião no 

meio do nada. Sabe que essa questão de estabelecer limites é muito difícil”. 

 

O segundo elemento mais comentado como fonte de sofrimento para os profissionais do 

Grupo 1 foi referente a burocracia e falta de agilidade nas empresas. Não que as empresas já 

não fossem lentas e burocráticas antes da pandemia, porém, de certa forma acabaram até por 

piorar no período. Ent. 30, engenheira com mais de 12 anos de atuação numa multinacional de 

energia fala; “O meu sofrimento maior é a burocracia. Eu não consigo, eu tenho que ficar nesse 

jogo de política, fala com um, fala com o outro(...). É o que me traz mais desconforto”. Para 

Ent. 40 também a questão burocrática é angustiante e fonte de sofrimento, como visto no 

fragmento a seguir:  

“Eu acho a empresa muito engessada ainda, no meu ver. Eu tenho que bater 

cabeça para muita gente. Tem uma estrutura muito rígida de gerência, 

superintendência, diretor e não é uma empresa muito horizontal. (...). Para 

outras empresas que a gente vê por aí, não precisa de senha, não precisa ficar 

nessa aprovação também de cargos e de não sei o que para as coisas 

andarem.  

 

A burocracia não um “privilégio” de uma determinada indústria, aparecendo em falas 

tanto de respondentes da iniciativa pública como privada, tendo uma relação muito mais 

próxima com a gestão e a cultura da empresa do que com o segmento. Porém, a percepção de 

que está atrelada majoritariamente ao setor público ainda prevalece, como é possível verificar 

no recorte a seguir de Ent. 19: 

 

“Um grande desconforto que eu tenho, até já coloquei um pouco antes, é a 

questão da burocracia excessiva de onde eu trabalho, de novo, por ser um 

órgão da administração pública. Então, isso é algo que me incomoda, porque, 

assim, às vezes eu olho um player privado, né, e as coisas, as decisões são 

tomadas de forma muito mais céleres, e eu fico querendo sempre acelerar ao 

máximo as coisas dentro da minha, no meu ambiente de trabalho, até para o 

cliente ficar satisfeito com o nosso serviço, mas a máquina é muito engessada, 

são muitas alçadas decisórias, são muitos comitês, tem prazos de pauta de 

matérias, então assim, quando a gente olha, essa questão burocrática me 

incomoda e causa uma grande angústia, e isso eu sei que é algo que 
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dificilmente a gente vai conseguir resolver, pelo menos da maneira que eu 

gostaria, por ser um órgão público temos que ter isso mesmo. Mas eu acho 

que tem espaço para a gente melhorar esse nosso processo”. 

 

Para Ent. 23, da iniciativa privada, a burocracia favorece uma procrastinação das ações 

resolutivas, desestimulando diretamente os agentes internos e sendo fonte de sofrimento 

laboral:  

“Acho que mesmo antes da pandemia o que mais me incomodava, posso dizer 

que eram basicamente questões internas (burocracia). Eu brincava, prefiro 

dez discussões com clientes para falar de relatórios, emissão de parecer, 

problemas do cliente, a ter reuniões internas intermináveis, que a gente não 

chega a lugar nenhum, não toma decisão nenhuma e você sai da reunião 

marcando mais três reuniões para falar do mesmo assunto”.  

 

A percepção é de que existe uma relação muito próxima entre os dois primeiros temas, 

uma vez que a ineficiência invariavelmente leva a uma maior carga necessária para a realização 

das atividades e, consequentemente, requer maior tempo dedicado, gerando assim um círculo 

vicioso potencializando as causas do sofrimento. 

Outra fonte de desconforto comentada pelo G1 foi o excesso do “mundo virtual”, e a 

consequente perda de contato físico com os colegas e o ambiente da empresa, em função de já 

terem se passado 15 meses do início do home office. Este ponto, por exemplo, aparece na fala 

de Ent. 28, advogada, atuando há 21 anos numa multinacional de energia e que faz questão de 

registrar seu “desespero” com a falta de contato com os colegas:  

 

“Sofrimento no trabalho hoje para mim é falta de ver gente. Nesse momento 

é isso, falta de ver gente. Você vê as pessoas (por telas), faz a reunião por 

Teams, mas não é a mesma coisa. É o que eu te falei. Quinta feira eu estou 

socando a parede. É ruim. Eu quero ver gente, quero falar. É bem ruim”.  

 

Assim como para Ent. 20, profissional que atua na área de inovação tecnológica de uma 

grande empresa de energia, onde já trabalha há mais de 13 anos:  

 

“Nesse conceito (sofrimento), eu acho que no contexto que a gente está 

vivendo hoje, eu acho que a gente perdeu muito do contato social com os 
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colegas, e isso aí para mim é algo bastante importante e relevante e que me 

traz desconforto”.  

 

Esse sofrimento e ansiedade causado pelo excesso de “mundo virtual” também aparece 

na fala de Ent. 06, que sinaliza ter desenvolvido um quadro de depressão:  

 

“Eu sou um cara muito de relacionamento. Eu não bebo café, mas chamo 

para um cafezinho, para conversar, para trocar uma ideia, entender o que 

está acontecendo, olhar olho no olho e conversar cara a cara, na real com a 

pessoa. Eu acho que até foi um dos principais motivos que me fez cair na 

depressão. Eu entendi o processo, entendi o momento e consegui superar”.  

 

Já para Ent. 35, engenheiro de formação que atua na área técnica de uma grande 

empresa de energia há mais de 9 anos:  

 

“Sofrimento é Microsoft Teams (risos). Assim, cara, acho que o ambiente 

virtual, ele trouxe muita ansiedade para todo mundo. (...) Não tem aquele 

momento do cafezinho que você dá uma espairecida, que você troca uma 

ideia, então, acho que esse é um ponto que realmente acho que é bem ruim”. 

 

 

4.1.3. Estratégias de Defesa 

 

A terceira categoria mapeada diz respeito às estratégias de defesa utilizadas pelos 

respondentes para lidar com as fontes de sofrimento, e, prioritariamente, tentar mitigar uma 

eventual evolução patológica desse sofrimento. As estratégias que se mostraram mais eficientes 

pela análise dos discursos foram a terapia, a meditação e as atividades físicas, como pode ser 

visto nos trechos a seguir:  

 

“Assim, eu falo o problema com a minha terapeuta. Eu acho que você manter 

um pilar da sua vida positiva para a saúde física, me ajuda também (...). Então 

é um pouco isso, cara, tratamento psicológico, exercício físico, conversar com 

a minha esposa, é um pouco isso” (Ent. 19).  
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“No começo eu tive crise de ansiedade, tive taquicardia. Eu comecei uma 

terapia no desespero de perceber que eu tinha um certo medo de algumas 

coisas e que de repente esse medo ficou muito grande e eu controlei com isso” 

(Ent. 32).  

 

“Procurei ajuda, cara, eu fui ao médico, um psiquiatra, e é isso e eu estou 

fazendo terapia agora também, já tem alguns meses” (Ent. 40).  

 

Nesta mesma linha, outro mecanismo de defesa sinalizado pelos entrevistados foram os 

exercícios físicos, como vemos nas citações a seguir:  

 

“Então, eu comecei a fazer Muay-thay e a fazer algumas sessões de terapia” 

(Ent. 04).  

 

“Cara, atualmente, eu continuo fazendo o que é o que me dá prazer, que é 

jogar meu futebol, praticar o meu jiu-jitsu, dar a minha corrida na beira da 

praia, fazer uma atividade física e isso me mantém mentalmente são” (Ent. 

17).  

 

Alguns respondentes sinalizaram ainda a necessidade de utilização de medicação para 

conseguir relaxar frente às crises de ansiedade, caso de Ent. 07:  

 

“O que eu tenho feito? Eu, tomo "Ansiodoron", que é um remédio da flora, é 

isso que eu faço. (...) Então, assim, eu tomo isso e tento me desconectar, né? 

Porque eu acho que nada melhor do que desconectar mesmo, entende? Aí eu 

vou, vejo outras coisas”. 

 

 

4.2. Retornaram para as Instalações da Empresa (G2) 

 

Os respondentes deste grupo faziam parte dos segmentos de Serviços, Governamental, 

Indústria e Educação, distribuídos entre os setores internos de Adm. / Financeiro, Operação / 

Manutenção / Segurança e Área Comercial de empresas de médio e grande porte. 
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Os depoimentos se dividem em sentimentos resignados de que o retorno às instalações 

era necessário dada a natureza das operações e a cultura da empresa, assim como pela satisfação 

de rever os colegas, e uma outra parte que acreditava que o modelo híbrido teria sido o ideal. 

 

4.2.1. Ambiente Laboral 

 

A maioria dos entrevistados indicaram que possuíam na empresa um ambiente adequado 

ergonomicamente, porém, no ambiente residencial, 3 dos 5 respondentes alegaram que o 

ambiente deixava a desejar, tendo além das cadeiras e mesas inapropriadas como causas de 

insatisfação, também a acústica e iluminação, como vemos nos recortes a seguir: “Em casa, o 

que eu tenho, meu material, são os móveis daqui de casa (não apropriados), não houve 

nenhuma mudança”. (Ent. 21, estatística por formação e que atua há 26 anos na área de 

operações de um órgão governamental). Também Ent. 11, arquiteto que trabalha há mais de 2 

anos na área comercial de uma grande empresa de serviços comenta:  

 

“O aspecto físico também é muito ruim. (...) existem questões de acústica, de 

iluminação, que deixou a desejar. De fato, impactam e te deixam com uma 

sensação de muito mais cansado no final do dia, então isso é muito ruim”.  

 

Apenas dois dos cinco respondentes receberam empréstimo da cadeira e/ou computador 

enquanto estiveram trabalhando de casa, fato que gerou indignação de alguns, como é o caso 

de Ent. 18, contador que atua há 5 anos no setor financeiro de uma grande indústria de base, e 

que fala não de seu caso em particular, mas de sua percepção quanto aos demais trabalhadores 

do setor em que trabalha:  

 

“Não teve nenhum, não teve nenhuma iniciativa, inclusive isso foi objeto de 

reclamações de algumas pessoas, principalmente porque você teve gente que 

não tinha uma infraestrutura adequada e teve que adequar, imagine, em 

época de pandemia e as pessoas ficam com medo de perder o emprego e tudo 

mais. Então imagina uma pessoa que ganha muito pouco, sei lá, um auxiliar 

contábil, o cara precisa do computador para fazer transação, o cara tem um 

salário baixo e o cara precisa de uma internet boa para rodar o ERP da 

companhia, e o que o cara faz? O cara bate o pé e diz que não vai trabalhar 
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porque não tem ou o cara vai lá contrata e se aperta, sendo que está todo 

mundo perdendo emprego?”. 

 

Também para esse grupo houve a sinalização dos entrevistados para regularidade das 

divergências entre as atividades prescritas (normas e procedimentos) e o trabalho real do dia a 

dia. Porém, somente em uma das cinco empresas os procedimentos seriam atualizados, 

perdendo-se aí a oportunidade de melhoria do processo. Nessa mesma linha, indicaram ou 

possuir uma autonomia limitada, ou não ter autonomia alguma para os ajustes, demonstrando 

sentimento de frustração com essa situação. 

Os relatos indicaram que durante o período de home office houve uma sobrecarga 

funcional, muito em função da falta de cultura de se trabalhar nesse conceito, e que com o 

retorno às atividades presenciais o ritmo naturalmente começou a retornar aos padrões 

anteriores a pandemia, como vemos no fragmento de relato a seguir:  

 

“Sem dúvida. Tanto pelo home office em si em que você acaba trabalhando 

muito mais. Ou seja, acho que, talvez, pelo fato de você não conseguir às vezes 

resolver numa conversa rápida, você tem que ficar agendando reunião, então 

seu dia é tomado de reuniões e você acaba tendo para produzir somente o 

tempo de pós expediente. Então, acabei minhas reuniões, aí sim eu consigo 

produzir os meus entregáveis, minhas coisas. Então foi fortemente 

impactado” (Ent. 11). 

 

Ent. 18 comentou sobre a pressão de uma pseudo disponibilidade permanente que 

naturalmente surgiu pelo simples fato de você estar trabalhando de casa, situação essa 

inexistente, pelo menos com a mesma frequência, enquanto as atividades ocorrem 

presencialmente na fábrica: 

 

“Foi impactada sim, foi impactada (a carga de trabalho). Isso com certeza. 

Eu acho que a partir do momento que a gente começou a trabalhar remoto, 

eu acho que as pessoas, até pela falta de costume de trabalhar remoto, acabou 

que deu uma confundida ali de o que é hora de trabalho e o que é hora de 

descanso. Porque a partir do momento que todo mundo foi para casa então 

tudo ficou hora de trabalho. Ficou uma zona cinzenta ali entre trabalho, lazer 

e descanso, enfim. No meu caso, eu alguns dias da semana eu tive que colocar 

limitação, principalmente porque eu tinha aula. Então eu tinha que parar 
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realmente. Mas criou só muito no curto prazo, criou-se uma cultura de não 

ter hora para parar. Vamos dizer assim. E começou a pegar até mal a pessoa 

que se recusava a fazer determinada atividade depois do horário, alegando 

que o horário era até, por exemplo, até as dezoito horas, trabalho até as 

dezoito horas. Daí para frente fechou, comecei a trabalhar oito, nove, então 

isso foi um ponto bem negativo em relação à pandemia. Mas o que eu posso 

dizer que isso é uma coisa que estabilizou, estabilizou agora (com o retorno 

ao presencial). O horário está começando a ficar normalizado”. 

 

 

4.2.2. Vivências de Prazer e Sofrimento 

 

Quando questionados quanto às suas vivências de prazer, os relatos do G2 também 

sinalizam os sentimentos de compromisso com o coletivo, seja pela satisfação do público 

atendido, seja pela experiência de orientar os colegas mais jovens. Também apareceram relatos 

de realização e superação profissional (individual): 

 

“Prazer? Acho que o resultado do esforço do trabalho gerado, aí isso me 

motiva cada vez mais e me dá muito prazer” (Ent. 11).  

 

“Hoje eu acho que (fonte de prazer) é a sabedoria, você poder dividir 

experiências, você poder aprender coisas novas. É um prazer pessoal de saber 

de onde saí, pelo que passei e de estar onde eu estou, de poder dividir essa 

experiência, orientar os mais novos, e contribuir de alguma forma” (Ent. 13).  

 

Na fala de Ent. 26 havia uma expressão de gratidão por estar podendo trabalhar nesse 

momento mais instável:  

“Trato bem, com educação, as pessoas. Procuro ajudar até mais do que seria 

a minha obrigação. Eu acho que o ambiente fica melhor quando você está ali 

disposto, sem estar obrigado, né? ”. 

 

Já o relato de Ent. 18 é carregado em sentimentos de relação com os colegas:  

 

“Olha, vou dizer, para mim hoje, o que me remete prazer são minhas relações 

no trabalho, entendeu? Isso, eu gosto muito de todo mundo que trabalha lá 
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há muitos e muitos anos, e conheço gente que nossa, que me viu, que me viu 

novinha e eu também os vi novinhos. Então, hoje o que me traz prazer é essa 

minha relação de trabalho com as pessoas”. 

 

As vivências de sofrimento relacionadas indicaram a falta de comprometimento da 

equipe com o resultado, o que indiretamente fazia menção a um problema de gestão, uma vez 

que esse desequilíbrio na divisão das atividades contribui para a sobrecarga, e também foi 

comentado sobre as incertezas de permanência no trabalho (medo de demissão):  

 

“Acho que a situação, a instabilidade da situação, os riscos econômicos que 

isso traz. A ansiedade de sempre estar preparado para um corte, uma redução 

de custos e o impacto que isso traz na empresa, e nas pessoas que trabalham 

com a gente”. “Eu, particularmente, sou um cara que me cobro muito, então 

eu senti uma pressão, talvez dobrado do que ela veio. Tive crises depressivas 

por cobrança de resultado. Me sentia nessa obrigação. Então, foi um pouco 

atípico esse período da pandemia aí se for comparar”. (Ent. 11).  

 

“Aqueles que fogem do seu local, estão sempre em outro local que não é o 

deles, esperando só o horário para ir embora e acabam não fazendo nada” 

(Ent. 26). 

 

Vale aqui o registro de um fragmento da fala de Ent. 13 quanto às fontes de sofrimento 

quando ele sinaliza que a experiência, profissional e pessoal, a partir dos erros vivenciados 

anteriormente, lhe concederam uma capacidade maior de análise da situação: “A gente só tem 

essa cabeça de hoje porque a gente já errou”. 

 

4.2.3. Estratégias de Defesa 

 

Todos os respondentes alegaram já terem tido algum episódio de sofrimento mental em 

decorrência do trabalho, mesmo antes da pandemia, porém, sempre em menor escala. 

Considerando especificamente esse período pandêmico, as sinalizações foram de estresse, crise 

de ansiedade, perda de sono e até crise depressiva. 

As estratégias de defesa utilizadas buscando mitigar uma eventual evolução patológica 

desse sofrimento foram a terapia, a meditação, atividades físicas e ansiolíticos. Existe no 
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discurso dos participantes um tom de conformação com as estratégias defensivas, com um claro 

entendimento de sua utilidade, como pode ser visto nos fragmentos de falas a seguir:  

 

“Eu me aproximei mais da minha terapia. Eu sempre fiz. Acabei 

intensificando as sessões e os próprios temas abordados. Uma fuga também 

na parte do esporte, me ajudou” (Ent. 11).  

 

“E uma coisa que me deixa também muito tranquilo, que a gente acaba tendo 

no trabalho é a atividade física, um lugar para correr, um lugar para malhar, 

nadar. E procuro não me estressar muito, tento pelo menos não manter a 

pressão além de 12 X 8, tento. Na maioria das vezes eu consigo, outras vezes, 

não” (Ent. 13).  

 

No caso específico de Ent. 18, a resposta trouxe uma “simplificação” do consumo de 

ansiolíticos como uma de suas estratégias:  

 

“Cara, eu tenho caminhado bastante. Eu acho que a caminhada não só pelo 

exercício físico, mas por você tomar ar fresco e por ver outras pessoas, ver 

as coisas funcionando, eu acho que isso deu uma amenizada; e a segunda 

coisa foi a questão de... eu comecei a tomar alguns remédios, eu acho que é 

ansiolítico. Comecei a tomar alguns ansiolíticos, principalmente para dormir. 

Eu não tomo todo dia, só quando eu vou ver que eu não vou conseguir dormir, 

que está ruim de dormir mesmo. Que eu estou pensando em duzentas coisas 

ao mesmo tempo e, cara, isso ajuda demais. No dia seguinte, fica muito mais 

fácil que você não perdeu a noite de sono. Porque antes de eu tomar 

ansiolítico, cara, virava de um lado para o outro, dormia quatro da manhã e 

nove tinha que estar de pé”. 

 

 

4.3. Não Deixaram de se Deslocar para suas Bases (G3) 

 

Os respondentes deste grupo faziam parte dos segmentos Hospitalar, Bancário e 

Governamental (segurança), distribuídos entre os setores internos de Atendimento, Recursos 

Humanos e Administração Geral, de empresas de médio e grande porte. 
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Os depoimentos demonstraram sentimentos resignados de que pela natureza das 

atividades não seria realmente possível suspender as operações, ainda que com uma maior 

percepção de risco em função do maior contato com o público, por tratar-se de um profissional 

de saúde, um de segurança pública e um de atendimento bancário. Os respondentes sinalizaram 

que desde o início da pandemia tinham consciência que continuariam trabalhando 

“normalmente” e tentaram se preparar mentalmente para lidar com essa realidade, pois era uma 

questão de senso de urgência, como vemos no fragmento de discurso de Ent. 09, formado em 

direito, atuando há 29 anos numa grande instituição governamental do Rio de Janeiro, 

atualmente responsável por uma unidade com mais de 600 funcionários:  

 

“A nossa grande questão é: a polícia não vai parar. O que podia parar, deu 

uma freada. (...) Eu não podia deixar o pessoal da rua em casa, então o 

pessoal que trabalhava na administração, esse pessoal eu dei uma freada. (...) 

É bom que se diga eu não faltei nenhum dia ao trabalho, nem um dia, nenhum 

dia de pandemia. Então eu decidi fazer isso, porque eu entendia que era 

melhor forma de conduzir naquele momento”. “Sim, você é preparado para 

a crise, mas uma crise sanitária é algo que a gente não tinha vivido”. 

 

Ent. 27, uma enfermeira que trabalha há 19 anos num grande hospital da capital paulista 

e atualmente desenvolve atividades no setor de Recursos Humanos, com ações de formação e 

desenvolvimento, sinalizou que mesmo nas áreas administrativas somente grávidas, idosos ou 

funcionários com alguma comorbidade não trabalharam presencialmente. A situação como um 

todo já era muito traumática, mas para profissionais que precisavam lidar com a linha de frente 

acabou sendo um pouco mais intensa. Ent. 27 comenta:  

 

“A gente, claro, trabalhou com uma pressão maior, emocionalmente todo 

mundo estava muito abalado. Mesmo na área administrativa, eu estava muito 

abalada, assim, você via as pessoas nervosas, sabe, nitidamente o barulho até 

que as pessoas faziam nos corredores, era muito engraçado, todo mundo ficou 

muito nervoso, porque a saúde não parou, então a gente obrigatoriamente 

tinha que estar ali. Você sempre sabia de alguém que estava internado ou 

tinha morrido, então não é uma coisa confortável”. 

 

Ent. 31, contadora de formação e atuando já há 17 anos no atual banco, comentou sobre 

o fato de fazer parte de um grupo de profissionais que não puderam parar ou efetuar suas 
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atividades por home office, justamente por lidarem diretamente com o público. Essa 

característica de maior exposição ao risco de contaminação se tornou um fator de tensão que 

precisou ser superado para que o dia a dia pudesse acontecer:  

 

“Isso, de você se locomover, sair de casa e ir para o trabalho, então você fica 

um pouco, um pouco tensa, querendo não encostar em nada, mais de máscara, 

com álcool, tudo isso, lá também com álcool em todas as mesas, a moça da 

limpeza limpando toda hora, sai um cliente ela vai”.  

 

Este grupo traz uma visão distinta dos demais por ser o único que não teve a experiência 

de trabalhar de casa em nenhum momento. 

 

4.3.1. Ambiente Laboral 

 

Dois dos três entrevistados indicaram que possuíam na empresa um ambiente adequado 

ergonomicamente, enquanto em um dos casos houve alegação de não conformidade com mesas 

e cadeiras, assim como com a temperatura, mais uma vez aparecendo como forte elemento de 

desconforto. “Eu acho que podia ficar melhor essa parte da saúde do trabalhador” (Ent. 27). 

Os três comentaram conviver com atividades não previstas em seu dia a dia, e dois 

acreditam que os procedimentos são atualizados a partir dessas situações, ainda que percebam 

ter uma autonomia limitada para lidar com elas, revelando uma certa frustração com isso. Eles 

não acreditam trabalhar num ambiente criativo e que, na verdade, ainda exista uma cultura 

punitiva frente a erros. Também foram indicadas algumas dificuldades operacionais, como falta 

de recursos materiais e de pessoal. 

Não houve indicação de aumento no número de horas trabalhadas, mas sim na 

intensidade da rotina e das cobranças de resultado, que em alguns casos passaram a contar com 

menos recursos, como foi o caso de Ent. 31:  

 

“Como eu te falei, tinha uma outra menina que trabalhava, que ajudava. Ela 

não era caixa, era assistente, mas ela ajudava também. Então, como ela foi 

para a sede em Botafogo porque o serviço passou para sede, então todos os 

assistentes foram para a sede, então eu fiquei sozinha no caixa e o meu 

gerente acaba entrando para ajudar”.  
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Conforme comentado também nos outros grupos, houve uma certa baixa na quantidade 

de recursos humanos em algumas empresas, seja por ajuste de quadro (demissões), seja por 

readequação em função de profissionais impactados pela pandemia (infectados ou grupo de 

risco). 

Para Ent. 09, o fato de se ter menos pessoas circulando nas ruas gerou uma incidência 

menor de problemas de segurança pública, porém, tal fato não se refletiu em menos atividades 

policiais, uma vez que novas demandas surgiram nos batalhões em função da pandemia. Essas 

novas atividades precisaram se encaixar na rotina já existente e foram executadas por aqueles 

profissionais que permaneceram em atividade. Ent. 09 comenta um pouco sobre esse tema 

nesse fragmento de discurso:  

 

“O policial não deixa de fazer o que ele está fazendo, tem que continuar na 

rua, embora os níveis de problemas tenham diminuído. A gente até está se 

debruçando sobre isso agora, se tinha menos gente na rua naturalmente 

teriam menos problemas, né? Mas isso não foi decisivo para determinar, por 

exemplo, uma baixada de velocidade do ritmo (de ações policiais) ”.  

 

Porém, nos três casos houve a percepção de cooperação das equipes com os novos 

desafios e esse fato é relatado de maneira determinante. Outro ponto enfatizado como 

importante no ambiente de trabalho foram as relações com os colegas, classificadas como boas 

ou muito boas. Tais relações também não teriam sido afetadas nesse momento crítico. 

 

4.3.2. Vivências de Prazer e Sofrimento 

 

Quando questionados quanto às suas vivências de prazer, os relatos do G3 também 

sinalizam os sentimentos de compromisso com o coletivo, seja pela satisfação de atender o 

público, seja pela experiência de poder treinar os colegas mais jovens, principalmente em ações 

de mudança cultural e comportamental. Também apareceram relatos de realização e superação 

profissional (individual).  

 

“Rapaz, eu tenho uma relação assim muito, muito agradável com a minha 

profissão. Eu me sinto, hoje no final da carreira, eu me sinto pleno. “(...) 

Gosto muito de dar aula. Eu gosto de ensinar, eu gosto de passar a 

experiência que eu tive destes vinte e nove anos para quem está chegando na 
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polícia, uma instituição muito virtuosa, tem 211 anos. É sempre muito sofrida, 

muito questionada, mas muito essencial. Então, a minha gratificação é poder 

prender, é poder tirar uma arma de circulação. Isso, para mim não tem preço, 

é muito gratificante. ” (Ent. 09).  

 

Para Ent. 27, o seu prazer profissional pessoal também está nesse crescer coletivo, nesse 

crescer de consciência social, como vemos nesse recorte de fala:  

 

“Eu acho que quando você faz uma ação que dá certo, que as pessoas e você 

veem o resultado, um impacto bom, entendeu? Uma ação que realmente você 

veja ali que o indicador foi positivo, ou quando você treina os estagiários, e 

você vê que realmente saíram pessoas, formaram pessoas que conseguiram 

alcançar outros hospitais de ponta, ou empregos mesmo, isso dá uma 

satisfação. Eu acho que também, quando você faz alguma coisa relacionada 

a mudança de cultura, que é mais difícil. A gente está tentando, um curso 

sobre a cultura de segurança dos pacientes. Mas é muito difícil mudar a 

cultura das pessoas. De acordo com a pesquisa que foi feita, vai demorar 

muito ainda para a gente mudar algumas coisas no hospital, sabe? A pesquisa 

que a professora do curso passou, mas eu acho que só de começar a fazer já 

tem impacto. As pessoas começam a pensar. Isso é legal, gera um movimento. 

Demora? Demora, mas educação é assim, não se faz da noite para o dia.” 

 

O comentário de Ent. 31 remete a sua satisfação pessoal em trabalhar na empresa e no 

setor em que gosta e é reconhecida. Porém, também carrega em seu discurso a opção que teve 

que fazer ao longo de sua carreira, limitando seu crescimento profissional, para não abrir mão 

do equilíbrio familiar. Ent. 31 recusou oportunidades por acreditar que não seria possível 

manter seus horários, principalmente o de saída da agência, e seguir com as atividades que tinha 

com o filho, privilegiando assim o crescimento do marido naquele momento, como vemos no 

fragmento a seguir:  

 

“Eu sempre, assim, eu sempre trabalhei em banco, desde novinha. E é aquilo 

assim, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Eu consigo ter todo o 

domínio. Quando eu te falei, principalmente na empresa C - 31, que antes era 

empresa C - X, mas eu gostava também, porque eu sou muito comunicativa, 

então ali você conversa, você ajuda, você vê uma dificuldade do cliente, você 
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quer tentar ajudá-lo a resolver. Então sempre fui assim e aí na época que eu 

recebi essa proposta, e eu achei legal por ser uma cooperativa, por ser menor 

que um banco, que é muito mais corrido, apesar de vivenciar aquela 

experiência já há mais tempo, e aí na C - 31 por ser menor, você conhece todo 

mundo. “(...) Então você se sente, assim, totalmente segura, fazendo aquilo 

que você sabe, que eu gosto. Então eu já tive, como eu te falei, tive proposta 

para a gerência, mas como eu precisava de pessoas para ficar com o “XYZ” 

(filho) antes, por ele ser menor, eu acabava abrindo mão e tinha o “XPZ” 

(marido) que estava no crescimento, então os dois saírem, às vezes, para o 

crescimento é ruim, não dá. E o filho? A minha mãe já não podia mais ficar 

com meu filho, então eu fui "não" (recusou a proposta). Por isso que eu te 

falei. Eu acho que eu sou assim, a única caixa não, mas a que lida mais no 

caixa e ajuda na gerência, no sentido de vendas, de bater metas. Porque eu 

tenho esse conhecimento já com os cooperados, então eu consigo ter essa 

facilidade de me comunicar e explicar e aí eu acabo conseguindo. Agora 

mesmo há pouco tempo, bati uma meta que era da unidade, da gerência, e eu 

praticamente bati (sozinha). Quer dizer, eu como caixa, entendeu? Nós 

ficamos em terceiro lugar. Então, isso me satisfaz, eu gosto do que eu faço. 

 

O reconhecimento também aparece no discurso de dois entrevistados, em especial pelos 

colegas (estético / simbólico), como reforça Ent. 27, que assim como Ent. 09 diz não perceber 

tanto o institucional (utilitário). 

Ao analisarmos as vivências de sofrimento indicadas pelo Grupo 3, identificamos 

sinalizações quanto a falhas operacionais, falta de conhecimento técnico e receios de mudanças 

mal elaboradas, que acabam gerando burocracia e ineficiência. Para o tema da falha operacional 

temos um recorte de Ent. 09  

 

“(...) Só que nessa guerra, por exemplo, algo que me faz sofrer muito, terceiro 

dia que eu assumi o comando dessa unidade, no terceiro dia, eu tive um 

policial baleado de fuzil. Ele foi apoiar uma outra unidade, um grupamento a 

comando de um aspirante, foi lá e tomou um tiro na perna. Aí, no terceiro dia 

de comando eu estava dentro do hospital tentando explicar o que tinham 

acontecido e tentando minimamente confortar aquela família. (...) E aí ele 

teve que amputar a perna. Hoje ele é um amputado, ele tem uma perna 

amputada. Quer dizer, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu fui, eu 

trabalhei 10 anos no C - PTZ, eu nunca perdi ninguém em combate, nem tive 
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policiais baleados em combate. Pode parecer uma loucura, mas esse número 

talvez seja um número melhor. Os números de C - YXL, por exemplo, um ano 

e nove meses no batalhão de C - YXL, foram mais de novecentos e cinquenta 

presos, cento e dezoito marginais abatidos. Trinta e cinco fuzis apreendidos, 

trezentos e cinquenta armas apreendidas, mais um sem número de granadas, 

isso aí é o satisfatório na minha gestão, na minha vida profissional. Agora, 

quando você tem um policial que é baleado, é ferido, isso aí é muito ruim de 

lidar”. 

 

No discurso de Ent. 31 identificamos uma experiência de mal planejamento e 

comunicação de uma mudança corporativa, que por consequência impactou na operação: 

 

“Engraçado que a privatização no serviço público, assim, pelo menos o que 

eu estou vendo, é uma coisa um pouco esquisita, traz pessoas, meio que com 

uma bolsa, não é concursado, e aí a pessoa, sei lá, não tem nenhuma 

identidade e não conhece as regras, não procura saber, sabe? E atropela todo 

mundo. Isso é muito estranho e começou a acontecer umas situações assim, 

sabe, e eu acho que isso é desagradável”.  

 

Mais uma situação onde o trabalho real, do dia a dia, diverge do prescrito, da norma, do 

procedimento, gerando retrabalho e sofrimento. 

 

4.3.3. Estratégias de Defesa 

 

Os respondentes alegaram terem tido algum episódio de sofrimento mental em 

decorrência do trabalho por ocasião da pandemia, situação essa mais rara anteriormente. As 

sinalizações foram de estresse, crise de ansiedade e incertezas. 

As estratégias de defesa utilizadas buscando mitigar uma eventual evolução patológica 

desse sofrimento foram maior apego a religião para uns e uma carga extra de foco no trabalho 

para outros. Neste último caso o objetivo foi mitigar uma eventual culpa futura por não ter feito 

algo possível, sem perceber, ao final, que esta própria estratégia sobrecarregava o dia a dia. A 

seguir, fragmentos destas falas:  

 

“Olha, na pandemia o estresse foi muito grande, assim, como é que eu vou 

trabalhar o dia inteiro e está todo mundo dentro de casa isolado. A minha 
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mãe é cardíaca, hipertensa, minha mulher não tem um rim. Fiquei sem ver 

minha filha um bom tempo. Isso claro causa os estresses, né? Os estresses 

desse movimento, eles obviamente, eles afetaram a minha saúde. Não fui o 

mesmo, e talvez ainda hoje ainda peque. (...). Aumentei o nível do meu estresse 

ao máximo e a minha preocupação foi a níveis absurdos, assim, para quem 

leva isso muito a sério eram vidas que estavam ali, eu tinha que estar lá todo 

dia. Eu também sou cardíaco então, enfim, você tem que continuar 

trabalhando, acho que o que eu fiz para resolver isso foi continuar 

trabalhando, trabalhando mais e mais e mais, mas para que o resultado 

estivesse na minha mão, e eu não pudesse reclamar nunca do resultado. Muita 

gente reclama, né? Mas eu prefiro reclamar de ter feito do que não ter feito. 

E aí a imposição do ritmo era frenético, higienização o tempo inteiro, 

treinamento ao máximo nível para evitar preguiça e desgaste e entendendo 

que as operações não podiam parar” (Ent. 09). 

 

O convívio diário com a realidade de um hospital num momento de crise sanitária fez 

aumentar o nível de estresse e ansiedade de Ent. 27 na execução de suas atividades, e uma de 

suas estratégias defensivas foi justamente uma tentativa de bloqueio a partir da religião:  

 

“Na verdade, eu tenho essa coisa de lidar muito com a religião, então eu acho 

que eu fiquei mais ainda, como diz o NCZX (marido), eu fiquei mais beata do 

que nunca, sabe? Fiquei assim, sério, de ouvir mesmo Ave Maria todo dia, 

tentar bloquear os noticiários. (...) Mas foi mais ou menos isso, a gente 

tentando se bloquear no máximo que podia. 

 

 

4.4. Situação de Trabalho Híbrido (G4) 

 

Os respondentes deste grupo faziam parte dos segmentos de Serviços, Energia e 

Educação, distribuídos entre os setores internos de Adm. / Financeiro, Área Técnica, Comercial 

e Recursos Humanos de empresas de médio e grande porte. Atualmente eles mesclam dias de 

home office com dias presenciais na empresa, ainda que a frequência ainda seja maior em casa. 

Os depoimentos indicam sentimentos de contentamento com o modelo híbrido, 

principalmente pela satisfação de poder começar a rever os colegas, e apontam para esse sistema 

como a solução mais adequada para a situação atual e futura das empresas. Porém, também 
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constam nos discursos os mesmos relatos vistos anteriormente quanto aos riscos associados aos 

deslocamentos para as sedes corporativas, assim como um aproveitamento melhor daqueles que 

já possuíam uma estrutura física apropriada em casa, caso de Ent. 25, Administradora por 

formação que trabalha há 22 anos numa grande empresa de serviços:  

 

“Para mim, assim, eu particularmente, gostei muito de trabalhar em casa, eu 

sou uma pessoa que me adaptei muito bem ao home office, primeiro por conta 

da minha formação familiar, eu não tenho filho pequeno. O meu marido, ele 

antes mesmo da pandemia ele já trabalhava em home office, então a gente já 

tinha uma estrutura para trabalhar. Então, para mim foi muito fácil essa 

adequação. (...) Porém, o ambiente de trabalho (empresa), né, o fato de estar 

ali é enriquecedor por conta da troca, de você ver as pessoas, de ter o contato, 

de você resolver problemas de forma mais fácil sem necessidade de uma 

conexão com alguém, uma reunião, uma ligação. Então esse é um lado muito 

positivo”. 

 

Já para Ent. 29, uma executiva com formação em TI que atua há 20 anos na área de 

educação, a volta ao trabalho presencial de forma híbrida está sendo uma experiência 

satisfatória depois de tanto tempo de home office, como pode ser observado no fragmento de 

discurso a seguir:  

 

“A gente está fazendo uma retomada aos poucos, a gente começou tem duas 

semanas. Eu tenho ido mais a C - 29, porque a gente está fazendo um plano 

de retomada, e me faz muito bem. Toda vez que eu vou ao meu local de 

trabalho eu me sinto mais inteira ali, engraçado, né?”. 

 

De maneira geral, os respondentes indicaram que as empresas tiveram uma preocupação 

com a retomada, tendo havido uma programação estruturada e gradativa, e optaram pelo modelo 

híbrido por entenderem que esse conseguiria extrair um melhor resultado justamente por buscar 

equilibrar situações favoráveis entre o presencial e o home office. 

 

4.4.1. Ambiente Laboral 

 

Quatro dos cinco entrevistados indicaram acreditar possuir instalações 

ergonomicamente adequadas nas empresas, e somente em um dos casos houve relato de 
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necessidades de ajustes ergonômicos, que foi o caso de Ent. 24 que trabalha há 17 anos na área 

técnica de uma empresa de energia, porém numa condição diferenciada por se tratar de uma 

plataforma em alto mar:  

 

“Para o ambiente que a gente trabalha ele às vezes a ergonomia é que é um 

pouco ruim. Porque como é uma plataforma, às vezes é o que tem, entendeu? 

Então, você não tem a facilidade como se você trabalhasse aqui em terra e 

pediu para comprar uma cadeira nova e essa cadeira chegar daqui há uma 

semana. Então você tem uma plataforma, você pede um móvel que, às vezes, 

para chegar demora um ano. E quando chega, dependendo para quem chega 

e quem recebe, nem chega para você, vai para outra situação que está pior 

do que a sua, entendeu? Mas assim, questão ar-condicionado existe, mas 

depende de a plataforma funcionar. Se der algum problema na plataforma de 

geração, aí isso tudo acaba, mas pelo local que é, é agradável. Só que assim, 

como são várias plataformas, cada uma tem as suas partes boas e partes 

ruins, então você vai em plataforma que você vê que o escritório é show de 

bola. Agora tem uma plataforma que você vai que o escritório dentro de um 

container que fica no meio da área industrial. Então o ruído, o ar-

condicionado não é tão bom, então tem uma particularidade por plataformas. 

No geral, é bom”. 

 

Como era de se esperar, possuir em casa as condições adequadas para o trabalho traz 

uma relação direta com a percepção de satisfação no home office, principalmente para esse 

grupo que efetua essa comparação com maior frequência. Nesse recorte de relato de Ent. 12, 

um advogado por formação que atua na área de Recursos Humanos de um grande grupo 

educacional há 11 anos, vemos essa indicação:  

 

“Não senti diferença, porque o ambiente físico ficou muito próximo em termos 

de recurso tecnológico. Às vezes é o mesmo, o mesmo computador que uso no 

serviço eu uso em casa, não tem diferença. Até mesmo o próprio assento é 

muito similar. Então, particularmente, eu não senti essa diferenciação de 

estar no ambiente de trabalho ou trabalhando no ambiente doméstico”.  

 

O relato de Ent. 05, um engenheiro que atua há 12 anos na área de operações de uma 

grande empresa de energia, nos traz elementos que apareceram também em outras entrevistas 
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quanto a percepção de que houve várias obras de adequação de ambientes domésticos na 

vizinhança ao longo da pandemia, tantos foram os relatos de barulho de obras:  

 

“Desde o início eu fiquei apenas quatro meses em casa e depois eu estou 

revezando quinze dias em casa, quinze no escritório. Por sorte a gente mora 

num apartamento que tem um quarto que a gente usa de escritório, então eu 

trabalho no escritório, então é um ambiente legal, tem ar-condicionado, tem 

uma cadeira, tem uma mesa, eu peguei a tela na empresa, trouxe a tela para 

casa, então trabalho com duas telas, dois monitores. Ajuda muito a minha 

produtividade. Então o meu ambiente aqui em casa é tranquilo, agora, eu tive 

muitas obras aí, inclusive estou com uma obra ainda aqui em cima durante 

toda essa pandemia, que eu acho que as pessoas querem melhorar o local que 

elas passam durante muito tempo, né, às vezes vinte e quatro horas, tem idosos 

aqui no prédio em isolamento total até hoje, querem fazer uma melhoria ou 

outra no apartamento, e incomoda bastante, assim, para a concentração, 

algum trabalho que você tem que fazer com alguma concentração. Então eu 

tinha que tirar alguns horários não normais, esperar acabar a obra para ler 

algum tipo de documento, um trabalho que precisasse de um pouco mais de 

concentração”.  

 

Percebemos ao longo da entrevista uma indicação de satisfação no discurso de Ent. 05 

em trabalhar com essa característica híbrida, muito relacionada ao fato de possuir um ambiente 

adequado tanto na empresa quanto em casa e por poder ter, ainda que não totalmente, um maior 

contato com parte de sua equipe. Porém, Ent. 05 sinaliza que essa volta amenizou o tema 

relacional, mas como ainda existem fortes restrições às viagens ele ainda percebe grande 

dificuldade em lidar com parte da equipe que trabalha em outros estados, como vemos nesse 

recorte:  

“Eu integrei dois profissionais na minha equipe durante a pandemia, então, 

até hoje eu não os conheço pessoalmente, só fiz entrevista online, fiz a 

contratação online. (...) Eu tenho um agravante porque eu tenho a equipe 

também em outros seis estados do Brasil, eu sempre viajei muito e eu estou 

sem contato com esses meus liderados desde o início da pandemia, porque a 

empresa restringiu completamente as viagens de avião. Então assim, para 

mim está sendo muito difícil, um pouco por essa falta de contato com 

praticamente metade do meu time”. 
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4.4.2. Vivências de Prazer e Sofrimento 

 

Quanto às suas vivências de prazer, os relatos do G4 trazem os temas de realização e 

superação profissional (individual), assim como os sentimentos de compromisso com o 

coletivo, principalmente em poder orientar os colegas mais jovens. Porém, o que merece 

destaque são as sinalizações de autonomia e de prazer pelo ambiente de trabalho. Assim como 

nos outros três, os respondentes indicam a ocorrência de atividades não previstas no dia a dia, 

porém, nesse grupo, a percepção de autonomia frente a essas situações é maior, e os ajustes dos 

procedimentos também é maior (4/5), revelando uma diminuição gradativa e constante entre o 

trabalho previsto e o trabalho real. Ent. 25 faz referência a essa autonomia como fonte de prazer 

nesse recorte a seguir:  

 

“Assim, eu sou uma pessoa com um estilo assim, eu digo que eu deveria ser 

engenheira, pois eu adoro construir ou reconstruir alguma coisa, sabe, e a 

minha trajetória profissional ela sempre foi muito voltada para isso, então eu 

sou aquela pessoa que vão pegar um setor totalmente destruído e vão falar 

“a Ent. 25 precisa trabalhar aqui”, aí me colocam ali e eu vou consertar 

aquilo tudo, eu vou reconstruir, eu vou reformatar e vou entregar para alguém 

porque vão me botar num outro lugar que eu tenho que fazer o mesmo apoio. 

Essa sensação que eu tenho na minha trajetória assim, sabe, do meu, da 

minha história profissional, então isso me dá prazer, porque eu olho aquilo, 

aquele mato alto e falo: “olha o que eu construí aqui, que legado eu estou 

deixando”, então é isso que me motiva, poder de fato resolver, solucionar, 

criar, e por isso quando você falou lá atrás da autonomia, eu preciso ter 

autonomia porque se não tiver, não consigo fazer isso, então é sempre uma 

condição sine qua non das minhas negociações de trabalho, eu só vou 

trabalhar em alguma área, em algum lugar, que eu tenha autonomia. Se eu 

não tiver, nem me contrata porque eu não vou ser feliz e não vou dar o meu 

melhor. Então, estou fora”. 

 

O maior conhecimento do processo também colabora como fonte de prazer, como 

vemos no fragmento de discurso a seguir de Ent. 05:  
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“Então, eu pulei bastante de áreas desde que eu entrei na empresa e conhecer 

tudo, ver lá desde a ponta, como o negócio é feito, a implantação do negócio, 

como o negócio está operando, como é que é a venda nesse negócio, como é 

que o negócio gera valor para a empresa, então, isso me dá prazer. Conhecer 

a cadeia como um todo, estar girando, não ficar nunca na minha zona de 

conforto(...) Então, o que me motiva é que a empresa me proporciona isso, 

me proporciona nunca estar parado, assim, nunca estar na minha zona de 

conforto, me proporciona estar sempre buscando desafios e buscando fazer 

coisas novas, aprendendo a cada ano, aprendendo alguma coisa nova, então 

isso para mim é o que me motiva mais”. 

 

O aspecto coletivo como fonte de prazer aparece no discurso de Ent. 12, como vemos 

nesse recorte:  

“Para mim, é um privilégio, porque o meu trabalho atual, em síntese, 

preponderantemente ele cuida das pessoas. É cuidar das pessoas, resolver 

problemas de pessoas, ajudar as pessoas crescerem profissionalmente. Para 

mim, me dá muito regozijo, muita alegria, muita satisfação. Então, isso é um 

privilégio estar numa área de gestão de pessoas onde a gente tem a 

oportunidade de ser ali participante do processo de crescimento, de 

expansão, de evolução, de conquista. Então isso aí me dá muita satisfação, 

motivação para trabalhar todos os dias”. 

 

Também podemos perceber essa motivação no discurso de Ent. 29:  

 

“Eu gosto muito do que eu faço, assim, eu gosto mesmo, eu tenho vinte anos 

de casa e não me sinto com vinte anos de casa, sabe, porque assim, e se fosse 

diferente, na boa, eu falaria. (...). Eu gosto do que eu faço, eu curto o que eu 

faço e quando eu não gosto eu mudo tudo, entendeu? Tento fazer diferente e 

a galera que está comigo, o funcionário que está comigo da minha equipe 

direta, que tem menos tempo de casa tem quinze anos. Quando eu cheguei lá 

a galera estava toda aposentando, então eu renovei essa equipe inteira, todo 

mundo aposentou, e eu peguei um dos meninos que era um jovem aprendiz na 

época, botei todo mundo para estudar, para fazer graduação. Todos têm 

MBA. Falei assim: “vamos embora estudar. Vocês ficam comigo se quiserem 

estudar”. Nós estamos todos juntos há muito tempo e essa galera ainda está 
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muito motivada, está muito jovem ainda, está todo mundo inteiro, isso é 

bacana”. 

 

Se o prazer ficou associado a autonomia, os resultados para as vivências de sofrimento 

destacaram justamente as situações de burocracia na resolução dos problemas e a ansiedade por 

sobrecarga das atividades. Comodismo alheio também foi citado. A seguir apresentamos alguns 

recortes de falas que demonstram elementos dessas características levantadas. Ent. 25 sinaliza: 

“O que me traz sofrimento hoje, assim, é a burocracia”. Ela comenta que a empresa possuía 

uma gestão muito simples, aberta e autônoma e que foi recém adquirida por uma multinacional 

com um nível de burocracia maior. Justamente quando se depara com as situações e processos 

com os quais precise passar por muitas instâncias de aprovações, isso lhe gera sofrimento. Em 

outro recorte de fala temos um sofrimento de sobrecarga e ansiedade funcional, como vemos a 

seguir:  

“Então, como eu falei, assim, eu acho que eu sofro porque assim, eu tento me 

policiar, mas assim, é aquele cara que trabalha com duas telas, que está o 

tempo todo subindo e-mail, e que não consegue deixar de dar uma olhadinha 

para o lado para ver o e-mail que está surgindo, e assim, me incomoda, me 

causa sofrimento ver que eu estou perdendo muito tempo com coisa que eu 

não queria perder. Então, assim, é ler e-mail que eu não deveria estar 

copiado, ler e-mail que não tem nada a ver com o meu trabalho, então, assim 

é perda de tempo, dá uma trava na sua concentração, naquilo que você está 

fazendo, aí pode ser um erro meu, mas assim isso me incomoda bastante me 

causa mal-estar”. 

 

Ent. 29 comenta sobre essa pressão natural relativa ao ambiente corporativo. Sinaliza 

que existe sim uma angústia em função de tantos projetos simultâneos, mas que na verdade já 

estaria “acostumada” com tal cobrança:  

 

“A gente não é só uma escola, a gente já tem uma área de pesquisa e de 

consultoria muito grande, de assistência técnica também. Claro, eu tenho 

muitos projetos rodando o tempo inteiro. Claro que angustia, a gente tem 

projeto que dá certo e tem outros que dão errado. E aí é aquela angústia de 

trabalho”. 
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Da mesma forma que gera prazer o crescimento coletivo, o comodismo alheio também 

traz experiências de sofrimento:  

 

“Às vezes o comodismo de algumas pessoas que não, não aproveitam as 

oportunidades. Até mesmo pessoas que estão estagnadas, isso aí entristece 

quem tem esse papel primordial de alavancar as pessoas, de elevar o patamar 

de desenvolvimento das pessoas e gera uma frustração para esse gestor, que 

é o meu caso” (Ent. 12). 

 

4.4.3. Estratégias de Defesa 

 

Os entrevistados sinalizaram a ocorrência de alguns episódios de sofrimento mental em 

decorrência do trabalho por ocasião da pandemia, porém, comentaram que tais situações 

também já haviam ocorrido anteriormente. Foram casos de estresse, crise de ansiedade, perda 

de sono e medo da morte. 

As principais estratégias de defesa utilizadas buscando mitigar uma eventual evolução 

patológica desse sofrimento foram a meditação, exercícios físicos, maior controle da agenda e 

melhora da estrutura física em casa. Outro ponto que também apareceu nesse grupo foram os 

ansiolíticos, como podemos verificar nos recortes a seguir:  

 

“Sim, eu procuro sempre que têm algum tipo de estresse, eu procuro muito 

descarregar fisicamente para evitar de ter um acúmulo mental. Então, 

exemplo, se é uma situação propícia ao estresse, eu vou simplesmente buscar 

me exercitar em dobro para ter um consumo maior de energia física, para que 

eu tenha condição de me recuperar mais, dormir melhor e tal, e às vezes 

também um ansiolítico também faz bem também, uma coisa leve, então a gente 

tem que ter alternativas aí para os momentos de picos, em caso haja algum 

tipo de estresse” (Ent. 12). 

 

Para Ent. 24, a experiência mostra que buscar se acalmar e relaxar é o melhor “remédio” 

para a ansiedade no trabalho:  

 

“Não adianta eu ficar desesperado aqui, tem que esperar a coisa acontecer 

para ver o que eu vou ter que fazer. Não adianta eu ficar imaginando o que 

vai acontecer, porque eu não sei nem se vai acontecer. Então eu meio que 
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relaxo mesmo e vou bem devagarzinho, muda o foco e vai embora, aí eu 

consigo ficar mais tranquilo. 

 

A sobrecarga de atividades foi indicada como fonte de sofrimento e uma das estratégias 

de defesa que apareceram no G4 foi justamente a tentativa de um maior controle de agenda, 

como comentado por Ent. 25 nesse fragmento de discurso:  

 

“Hoje eu tenho muito mais me colocado numa situação de protagonista da 

minha agenda, protagonista do meu dia. (...) Então hoje esse cenário para 

mim é um pouco mais confortável, então se eu tiver que trancar minha 

agenda, por exemplo, sexta feira, um dia que para gente é “sexta curta”, todo 

mundo trabalha até às duas horas. Então assim, é uma prerrogativa minha 

fechar minha agenda duas horas da tarde e não trabalhar mais. Ou não, eu 

vou deixar a minha agenda aberta e vou trabalhar até as cinco, seis. Então, 

hoje eu estou mais protagonista, sou mais dona da minha agenda, mais dona 

dos meus compromissos, então eu estou conseguindo ter mais um horário de 

entrar no trabalho, tipo oito e meia da manhã, e sair às seis, seis e meia, e 

tentar controlar meu universo dentro desse horário que eu tenho aí, então 

hoje está um pouco mais tranquilo essa questão”.  

 

Ent. 25, entretanto, tem consciência que esta ação, em muitos casos, depende muito 

mais da gestão e cultura da empresa do que necessariamente da vontade e ação do funcionário. 

Para Ent. 05, boa parte da estratégia de defesa vem de uma maior dedicação à família, 

em especial ao filho pequeno:  

 

“Então, assim, eu me apego muito a minha família, agora então, assim, eu 

não sou um cara extremamente carinhoso, então com o meu filho eu sou o 

oposto, sou extremamente carinhoso. Então é procurar aproveitar o que tem 

de bom nisso, que é eu poder estar mais tempo do lado dele. Então o tempo 

que eu tenho, mesmo durante expediente é ir lá, dar um beijo nele, aproveitar 

e botar ele para dormir depois do almoço, então são coisas que eu procuro 

fazer, que me relaxam, que me acalmam, e que fazem a gente continuar 

seguindo”. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa de campo obtidos através da Análise 

do Discurso, observaram-se frente à luz do marco teórico diversos elementos da Psicodinâmica 

do Trabalho em todos os quatro distintos grupos pesquisados, sejam eles referentes à 

organização do trabalho, a influência do trabalho prescrito e do trabalho real nas vivências de 

prazer e sofrimento, assim como do desenvolvimento das estratégias defensivas para lidar com 

essas situações e mitigar os impactos na saúde física, e principalmente mental, dos 

trabalhadores pesquisados. Nesse sentido, foi possível constatar os aspectos psíquicos e 

subjetivos mobilizados a partir das relações interpessoais dos trabalhadores (DEJOURS, 1987) 

nos diferentes cenários. 

Em todos os discursos apresentados foram verificadas influências resultantes do período 

pandêmico ao qual ainda estamos submetidos, mesmo para aqueles que mantiveram as suas 

atividades sendo executadas diretamente nas instalações das empresas durante todo o tempo, 

caso do Grupo 3, ou para aqueles que passados quase dois anos ainda não retornaram para suas 

bases (Grupo 1), e que provavelmente não retornarão nas mesmas condições pré pandemia. Ou 

seja, o chamado “novo normal” se mostrou presente em muitos dos comentários, e reforçou o 

peso da organização do trabalho como principal fator influenciador em prazeres, sofrimentos, 

saúde, desempenho e motivação dos trabalhadores, assim como indicado por Anjos (2013). 

Através dos dados obtidos com os discursos pudemos confirmar a importância da 

Comunicação Institucional para amenizar situações críticas, uma vez que a quase totalidade dos 

entrevistados se mostrou satisfeita com o nível de comunicação inicial das empresas quanto a 

condução dos novos hábitos e procedimentos frente à pandemia. Em muitos casos os 

entrevistados até discordavam das decisões tomadas pelos gestores, porém, sinalizaram 

satisfação na forma como estas decisões chegaram até eles. Podemos perceber nesse item uma 

tentativa das empresas em mitigar a sensação de quebra da linha de comando, principalmente 

para os grupos que ficaram o maior tempo em suas casas. Porém, com o passar dos meses, essa 

percepção apresentou gradativa mudança, passando a trazer nos discursos um viés de 

insatisfação com a comunicação direta de seus gestores com temas efetivamente operacionais. 

A sobrecarga relatada nas solicitações diárias das chefias aparece justamente num momento em 

que os trabalhadores perdem, ou baixam muito, sua comunicação interpessoal com os colegas 

de trabalho, essa sim, apontada diversas vezes na pesquisa como um dos pontos críticos do 

período. Ou seja, os discursos indicaram uma carência natural por informações frente ao caos 
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inicial que se instalou como uma situação completamente atípica e não previsível, e nesse caso 

as empresas entenderam seu papel e comunicaram bem, porém, houve uma frustração posterior 

em função de uma falha desta mesma comunicação com fatores operacionais. 

O relato em tom de reclamação de 3/4 dos entrevistados indicando impacto na carga de 

trabalho, principalmente por aumento nas horas totais das jornadas, nos leva a crer que houve 

um descontrole de gestão no período, ampliando com isso a percepção de divergência entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real. Tais relatos sinalizaram as lacunas entre as interações dos 

trabalhadores e os recursos disponibilizados, resultando em constantes constrangimentos. 

Porém, tal efeito fez aflorar em muitos casos uma capacidade de resolução destas situações, 

como vimos indicado em diversos relatos em que os respondentes se adaptaram a essa nova 

realidade e conseguiram reverter as situações com ações inovadoras. Também vimos uma série 

de relatos de elaboração de estratégias de defesa frente a sofrimentos decorrentes destas 

divergências, assim como indicado por Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994).  

Muitos entrevistados também comentaram que a falta de contato pessoal intensificou 

uma piora na clareza das informações solicitadas, assim como da passagem de orientações pelas 

lideranças aos trabalhadores. Dessa forma, textos curtos e truncados passados pelo WhatsApp, 

excessos de e-mails recebidos e frequentes falhas de conexão nas reuniões por vídeo foram 

fatores que contribuíram para essas falhas de comunicação. Esses pontos somados também 

colaboraram para um distanciamento entre a expectativa (trabalho previsto) e a entrega 

(trabalho real), resultando em aumento de sofrimento. 

Nossa pesquisa sugere que, de maneira geral, para todos os grupos, as empresas 

apresentavam aos respondentes uma percepção de ambiente ergonomicamente adequado, 

diferentemente de suas residências, sendo as cadeiras e mesas inapropriadas, assim como a 

questão da temperatura e a qualidade das conexões com a internet as principais causas de 

insatisfação, além claro da falta de um ambiente específico na casa reservado exclusivamente 

para o trabalho, uma vez que na grande maioria dos casos houve relatos de experiências de 

interferências domésticas em momentos de vídeo chamadas com a empresa.  

Porém aqui cabe uma reflexão: não seria o caso de entendermos enquanto sociedade que 

uma vez que não estejamos num ambiente laboral “típico”, como é o escritório da empresa, tais 

situações como choros de crianças e latidos sejam passíveis de ocorrer e, portanto, deveriam 

ser encaradas como normais? Fato é que poucos entrevistados se disseram confortáveis quando 

passaram por tais situações e, mais do que isso, indicaram ter a percepção de que as empresas 

buscavam mais que um “manual de boas práticas” para as vídeo chamadas, onde os 
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trabalhadores deveriam cuidar para que o ambiente fosse o mais “profissional” possível e sem 

interferências. 

Ainda sobre o aspecto trabalho prescrito e trabalho real, houve a indicação de existência 

de descrição de atividades pela maioria dos entrevistados, ainda que em alguns casos a 

percepção é de que fossem um tanto quanto genéricas, tornando assim o confronto com a 

realidade diária um pouco mais estressante. Os relatos nos trouxeram uma correlação entre o 

nível de autonomia dos trabalhadores e o estilo de gestão das empresas como fatores 

determinantes na percepção de prazer pelos entrevistados. Aqueles trabalhadores que indicaram 

possuir algum grau de liberdade e autonomia de ação foram também os que sinalizaram maior 

percepção de cooperação entre os colegas, porém, mesmo nesses casos era baixa a atualização 

dos procedimentos, o que nos leva a crer que permanecerão algumas divergências entre o 

prescrito e o real, e que perdeu-se com isso a possibilidade de mitigar sofrimentos futuros, 

exceção ao Grupo 4 (trabalho híbrido), onde se encontrou o maior percentual de atualização das 

normas, com percepção dos respondentes de diminuição gradativa e constante das divergências. 

Ocorre que conforme indicado por Ferreira Jr (2000), Haubrich e Froelich (2020), a autonomia, 

em conjunto com a capacidade de organização e a autodisciplina, se caracterizam como fatores 

determinantes de sucesso para uma atuação em home office, logo, seria importante para as 

empresas oferecerem uma cultura organizacional que atraísse e retivesse profissionais com tais 

perfis, cientes que para tanto será necessário a oferta de espaços abertos de fala 

(EDMONDSON, 2020) para que esses profissionais consigam exercer suas habilidades em um 

ambiente seguro, seja atuando fisicamente na empresa, seja atuando diretamente de suas 

residências. 

A teoria nos mostra que o conceito de prazer é determinante para a Psicodinâmica do 

Trabalho, uma vez que o trabalho pode ser tanto fonte de prazer como de sofrimento, sendo 

ambos indissociáveis. O trabalho assim contribui para transformar sofrimento em prazer a partir 

das condições sociais, políticas e éticas da organização (MENDES, MULLER, 2013). De 

acordo com a pesquisa, é interessante perceber que dentre as principais indicações de vivências 

de prazer, em todos os grupos, o compromisso com o coletivo apareceu com grande destaque. 

Ficou marcante na análise dos discursos as falas que envolveram o desenvolvimento, pessoal e 

profissional, dos colegas e ou clientes/comunidade como sendo fonte de prazer. Cabe o registro 

que ao lado da percepção de sobrecarga de trabalho, este item se caracterizou como maior 

incidência de citações. Não à toa, todos sofremos forte influência do meio em nossas escolhas 

e decisões e segundo Dejours (1987), sempre que aplicamos nossas ações em forma de 
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cooperação com o grupo, tal ação tende a gerar reconhecimento, seja ele simbólico junto aos 

pares, seja ele utilitário junto aos gestores. Diversos relatos trouxeram um sujeito ativo, que 

atuou em cooperação com outros colegas buscando transformar um sofrimento em prazer, assim 

como sinalizado por Uchida, Sznewar e Lancaman (2011).  

Essas ações em prol do coletivo se caracterizaram como ponto primordial da identidade 

intersubjetiva no trabalho e demonstraram o prazer atuando como princípio mobilizador, 

colocando o sujeito agindo pela realização pessoal e pelo reconhecimento dos demais da 

utilidade e beleza de seu trabalho. Esse reconhecimento foi apontado pelos respondentes como 

fator determinante de prazer por constituir um sentimento de pertencimento ao coletivo, 

fortalecendo a identidade de grupo e atuando assim como um forte aliado da saúde mental dos 

trabalhadores no período. 

Assim como citado anteriormente, a pesquisa demonstrou também como fonte de prazer 

a autonomia e a liberdade de criação, ainda que o fator inovação não tenha sido reconhecido 

como uma realidade incentivada no dia a dia pelas organizações, deixando aparente mais uma 

lacuna entre discurso e prática e perdendo-se a possibilidade de ganhos a partir de implantações 

e flexibilizações de novos processos.  

Por outro lado, em nossa pesquisa, a percepção de sofrimento apareceu prioritariamente 

vinculada a sobrecarga de trabalho, maior percepção de burocracia no período, assim como a 

perda do contato pessoal e incertezas com o futuro. Tais itens foram relatados em algum grau 

em todos os grupos, e assim como sinalizado por Dejours (1999), os indivíduos (trabalhadores) 

convivem forçosamente com lógicas de mercado extremamente mutantes e de cenários 

instáveis. Nada mais apropriado ao momento pandêmico atual, assim como o fato de que tais 

cenários foram descritos tanto para os ambientes coorporativos como residenciais, 

independentemente da área de atuação interna dos entrevistados, ou segmento de negócio das 

empresas, caracterizando-se assim como um fator gerador de danos emocionais e sobrecarga 

psíquica, também muito vinculada ao excesso de “mundo virtual”. 

Identificou-se, porém, nos discursos, que a sobrecarga de trabalho muitas das vezes 

vinha acompanhada de um sentimento de forte pressão por resultados exercida pelos gestores, 

fator que por mais que já fosse uma realidade anterior a pandemia se mostrava com maior 

intensidade no período, principalmente naqueles relatos de trabalhadores de empresas que 

precisaram ter cortes de recursos e de pessoal. Ocorre que para alguns respondentes houve a 

necessidade de desenvolverem novas atividades e responsabilidades em função dessas baixas, 
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ampliando-se assim o nível de tempo dedicado a empresa, além do fato da constante pressão 

natural pelas incertezas causadas pela pandemia em si. 

Conforme citado por Vieira (2007), essa pressão por resultados requerida pelas 

empresas, assim como o acúmulo de responsabilidades e tarefas, não deveria desvirtuar os 

líderes em seu importante papel de desenvolvimento profissional dos funcionários, sendo 

determinante identificar, mensurar e corrigir essa situação o quanto antes para mitigar o prejuízo 

do processo evolutivo. Ou seja, existe uma necessidade crucial dos gestores de que além de 

viabilizarem aos funcionários as condições de trabalhar, cabe-lhes também deixá-los livres para 

que pensem esse trabalho. 

Analisando-se os discursos de vivências de sofrimento, mereceu destaque o fato de que 

a figura do home office, por mais que tenha sido um enorme desafio para os diferentes arranjos 

familiares presentes nos quatro grupos, trazia uma carga emocional mais incisiva nos relatos 

das mulheres quanto aos conflitos trabalho-família, em especial para as funcionárias casadas e 

mães (LEMOS, BARBOSA e MONZATO, 2020). Identificou-se nesse ponto que além das 

atividades profissionais estarem com uma carga maior, parte dos suportes familiares existentes 

pré-pandemia foram prejudicados, seja por restrições de contato (mitigar o risco de contágio), 

seja por restrições orçamentárias da família. Os relatos indicaram que tais atividades eram 

prioritariamente absorvidas pelas mulheres respondentes frente aos relatos masculinos. Porém, 

ainda assim, parte das mulheres indicava uma preferência pela possibilidade de estarem 

próximas aos filhos, mesmo cientes do impacto nas atividades profissionais. Para vários casos 

foi comentada a expectativa de que ao final deste período as empresas oficializem uma 

metodologia híbrida, de tal forma que possam usufruir dos benefícios associados. 

As análises dos relatos demonstraram exemplos em que os respondentes se depararam 

com imposições externas bem rígidas, de tal forma que não se sentiam confiantes em ajustá-las 

mais adequadamente a suas necessidades fisiológicas ou a seus desejos psicológicos, 

ocasionado com isso descompensações mentais, como também a somatização de doenças, 

caracterizando assim um exemplo típico de sofrimento patológico (DEJOURS, 2004), que em 

alguns casos desencadearam em necessidades de acompanhamento médico especializado. 

Porém, cabe registrar que parte desses episódios de sofrimento foram enunciados com bastante 

simplicidade e resignação, não transparecendo por parte dos entrevistados uma indicação de 

busca por mudança. Acreditamos que tal situação tenha se agravado em função do momento 

pandêmico, em que a percepção de necessidade e sentido do trabalho aparece com um peso 

ainda maior. 
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Como visto nas revelações de campo, também houve relatos de superação dessas 

adversidades profissionais, tanto das originadas no período como algumas anteriores, que em 

muitos casos foram descritas ao final como fonte de prazer, atuando como mobilizadores de 

mudança, beneficiando tanto a organização do trabalho como contribuindo para o crescimento 

pessoal e coletivo. Ou seja, tivemos respondentes descrevendo a transformação de situações 

críticas em fonte de prazer, o chamado sofrimento criativo, também nos quatro grupos. 

De acordo com os relatos, todos os respondentes apresentaram algum grau de sofrimento 

mental relativo ao trabalho no período, sendo necessário o desenvolvimento de estratégias de 

defesa (DEJOURS, 1987) para mitigar eventuais evoluções patológicas, uma vez que esses 

mecanismos são justamente mobilizados no contexto organizacional buscando suportar a 

angústia típica dessas situações. Trata-se, portanto, de atacar uma angústia real, não 

intrapsíquica, mas sim de um sentimento real em que o corpo venha ser debilitado e torne o 

trabalhador incapaz. Tais estratégias buscaram mascarar o sofrimento e torna-lo, pelo menos 

momentaneamente, imperceptível, sendo uma forma eficaz de se evitar as descompensações 

(DEJOURS, 2011). 

Dentre as mais eficientes comentadas podemos classificar em três grupos distintos, 

sendo eles ações com foco em equilíbrio mental, como a terapia, a meditação, maior dedicação 

a família e atitudes de cunho religioso. Um segundo grupo foram as atividades físicas, que 

foram sinalizadas com certa frequência, e por último o uso dos ansiolíticos, que também 

permearam os discursos de alguns respondentes. Para este último grupo chamou a atenção o 

fato de que os participantes colocavam o uso dos remédios com certo eufemismo, como se 

estivessem se justificando e classificando a ação como algo menor, com pouca importância, 

buscando suavizar o significado inconveniente do ato. 

Uma vez que as crises de ansiedade, estresse, medo e até casos de depressão se 

mostraram mais frequentes, mesmo para aqueles profissionais que não estavam habituados com 

esses sintomas, os respondentes comentaram que se viram instados a superarem resistências 

internas e buscaram auxílio com terapeutas, psicólogos e psiquiatras. Para alguns entrevistados 

o contato com esses profissionais se deu pela primeira vez. E para os que já se utilizavam deste 

apoio especializado, houve necessidade de retorno ou intensificação. 

O fato de a quase totalidade dos entrevistados permanecerem em casa, ainda que 

parcialmente, revelou que o convívio com a família foi simultaneamente fonte de sofrimento e 

de prazer. Em diversos relatos as limitações do ambiente residencial, assim como a dinâmica 

familiar apareceram como fatores causadores de estresse (barulhos domésticos, atividades 
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extras, maior necessidade de atenção dos filhos). Porém, essa mesma característica de 

proximidade da família, e de animais de estimação ao longo do dia, aflorou diversas vezes nos 

relatos como mecanismos de fuga para auxiliar a combater o estresse diário, principalmente no 

discurso de mulheres mães. 

Especificamente para o Grupo 3, os que não pararam de ir para a sede das empresas, 

houve também o relato de uma dedicação ainda maior ao trabalho, ou seja, uma sobrecarga 

“forçada” sendo utilizada como mecanismo de fuga da realidade, colocando-se o trabalhador 

em “piloto automático”, como se buscando internamente que esse momento passasse mais 

rápido. 

As estratégias defensivas relatadas apresentaram massivamente características comuns 

de ação individual, sendo possível identificar nos relatos uma diminuição das ações de caráter 

coletivo em função do cenário restritivo atual. A mobilização entre pares através de espaços 

virtuais não se mostrou muito efetiva, ainda que em alguns casos permaneça ocorrendo devido 

ao forte vínculo de amizade e confiança constituído por alguns respondentes e seus colegas. 

Nesses casos foram comentados que essas conversas sobre o trabalho “fora do trabalho” ajudam 

a “chorar as mágoas”, conforme visto em alguns fragmentos de relato. 
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6. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

Esperasse que este estudo venha estimular a novos pesquisadores, acadêmicos ou não, 

a desenvolverem pesquisas de natureza semelhante, ou ainda, debaterem os resultados aqui 

apresentados. 

É importante reforçarmos que não houve divergência significativa entre os grupos, de 

tal ordem que os resultados encontrados refletiram uma realidade próxima para todos, onde 

foram observados os aspectos psíquicos e subjetivos mobilizados a partir das relações 

interpessoais dos trabalhadores independentemente de sua área de atuação, ou que tenham 

permanecido em casa ou na empresa. 

Para as empresas isso pode apontar para uma oportunidade de reavaliação de seus 

modelos de atuação, considerando a percepção de seus funcionários frente ao ambiente laboral 

e a condução dos gestores num momento de crise, auxiliando assim em ajustes de planejamento 

e estratégias de gestão. 

Esperasse também que esses resultados possam contribuir para uma prática mais 

saudável, promovendo o aumento de consciência crítica, democrática, inclusiva e de atitudes 

éticas entre os profissionais, tanto em relação ao cuidado próprio, como com os demais, 

favorecendo assim que este indivíduo se coloque como agente de mudança coletiva, auxiliando 

na diminuição do sofrimento e na ressignificação do prazer no trabalho. 

Por fim, importante recordar as limitações da pesquisa em função da pandemia, que 

inviabilizaram, por exemplo, que a quase totalidade das entrevistas ocorressem 

presencialmente. Outro ponto restritivo foi o acesso ao ambiente das empresas, diminuindo 

assim o espectro de observação e análise do entrevistador. Seria interessante que novas 

pesquisas pudessem considerar essas variáveis. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Psicodinâmica do Trabalho, que foi o referencial teórico adotado neste estudo, trata 

da relação entre a saúde mental e o desenvolvimento do trabalho. A teoria propõe analisar o 

indivíduo frente às suas relações sociais na organização do trabalho, suas estratégias defensivas 

para lidar com os sofrimentos, assim como a ressonância simbólica entre o seu passado 

particular e o ambiente comum do trabalho no presente. 

Cabe registrar que o grupo de participantes deste estudo sinalizou não ter conhecimento 

sobre a teoria da Psicodinâmica do Trabalho antes da realização desta pesquisa e, para que não 

houvesse influência nas respostas, somente ao final do questionário é que foram apresentados, 

ainda que resumidamente, a esses pontos principias.  

Importante mencionar, porém, o alto índice de anuência destes profissionais aos 

conceitos, bem como sua forte aderência à relevância do estudo e a satisfação em participarem 

na pesquisa, uma vez que isto lhes permitiu, por relatos próprios, fazerem uma retrospectiva em 

seus anos de atividades laboral e, principalmente, analisarem como estão se portando frente a 

esse momento caótico pelo qual passamos atualmente. Alegaram, ao final, a importância em 

poderem reconhecer melhor as fontes de sofrimento e a terem mais atenção com as estratégias 

defensivas que estão utilizando. Ou seja, o contato com a teoria lhes permitiu esse momento de 

reflexão pessoal e desenvolvimento de capacidade crítica de análise frente ao ambiente laboral, 

assim como uma melhor leitura do sentido do trabalho, das temáticas de prazer e sofrimento, e 

como essas atitudes ultrapassam os muros da empresa e interferem diretamente na vida pessoal 

desse indivíduo, principalmente agora onde em muitos casos não há limites físicos entre os dois 

ambientes (casa x trabalho). 

Retomando a pergunta de pesquisa quanto a “normalidade” do sofrimento no trabalho, 

concluímos esse estudo considerando que em todos os relatos os respondentes alegaram sim 

terem tido algum episódio de sofrimento mental, assim como foram verificadas as influências 

do período e do meio. Os relatos indicaram para um aumento do nível de tensão laboral, 

principalmente pelas divergências entre o prescrito e o real, pela sobrecarga a que estão 

submetidos e a falhas de gestão, assim como pela percepção conflitante entre a satisfação por 

manterem suas atividades, seus empregos, e uma frustração com o maior tempo dedicado ao 

trabalho, resultado de uma frustração com a expectativa do que se imaginava ser o home office 

e a não concretização, para a maioria dos casos, do aumento do tempo livre.  
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Porém, as diferentes posturas frente a esses episódios de sofrimento relatados foram 

determinantes para a percepção da intensidade de como eles eram percebidos e conduzidos 

pelos entrevistados, reforçando-se o conceito de que o sofrimento é inerente a natureza humana, 

e ocorrerá em qualquer ambiente, inclusive o corporativo, porém, a forma como os indivíduos 

lidam com tais situações é que vai definir a evolução desse quadro, seja para seu agravamento, 

seja para sua ressignificação. 

Como sugestões de trabalhos futuros recomenda-se um maior tempo dedicado a 

pesquisas de campo que forneçam a possibilidade de aumentar a amostragem estudada de 

situações atípicas, e que busquem também entender se os fenômenos encontrados nesse 

resultado denotam características similares nas demais regiões brasileiras, assim como em 

outras configurações de segmentos de indústrias e áreas de atuação. 

Recomenda-se a continuidade das pesquisas por entendermos que o tema seja de 

significativa relevância para a saúde dos trabalhadores e, por conseguinte, para as organizações 

e para a sociedade, por ser o trabalho uma abordagem de aspectos subjetivos e sua centralidade 

um elemento constituidor da identidade do indivíduo. 
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APÊNDICE 

Anexo I - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Projeto de Pesquisa: Sofrer no trabalho é “normal”? Um olhar da Psicodinâmica do Trabalho 
em meio à pandemia da COVID-19. 

Aluno: André Braga – MEX/2020 

Orientador: Prof. Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray 

 

Bom dia entrevistado “A”, o meu nome é André Braga, eu sou mestrando do curso de Mestrado 
Executivo da EBAPE, FGV-RJ e meu orientador é o professor Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray. 
Caso você tenha qualquer pergunta após esta entrevista, ou queira obter acesso aos seus dados, 
sinta-se à vontade para me contatar pelo telefone (NN) NNNN-NNNN, ou pelo e-mail:  
andre.braga.1@fgv.edu.br. Caso queira, você também poderá sanar alguma eventual dúvida 
junto ao Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, da 
Fundação Getulio Vargas - RJ, através do e-mail: etica.pesquisa@fgv.br, ou pelo telefone (NN) 
NNNN-NNNN. 

Agradeço a sua boa vontade em participar da pesquisa. Sua participação é muito importante. 
Essa pesquisa está sendo desenvolvida como parte de minha dissertação de conclusão de curso 
e trata do impacto do ambiente de trabalho nos profissionais de médias e grandes empresas em 
meio a pandemia da COVID-19, sob a visão da Psicodinâmica do Trabalho. Eu pretendo com 
esse estudo ajudar as organizações e seus profissionais a compreender melhor esse fenômeno.  

Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante neste projeto você 
tem alguns direitos. Gostaria que você indicasse a sua compreensão a cada um dos tópicos que 
falarei simplesmente dizendo: compreendo. 

Sua participação é voluntária, (você compreende?). 

Você pode se recusar a responder qualquer pergunta, (você compreende?). 

Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento. (você compreende?). 

Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial, e a fim de assegurar privacidade, os dados 
obtidos por meio desta não serão identificados, e seu resultado somente será disponibilizado ao 
professor orientador. (você compreende?). 

Extratos ou pedaços desta entrevista poderão fazer parte do relatório final, mas sob nenhuma 
circunstância, seu nome ou características suas que o possam identificar serão incluídas no 
relatório. (você compreende?). 

Você permite que a entrevista seja gravada em áudio e vídeo? 

Rio de Janeiro, __/______/2021.  
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Anexo II - Instrumento de Coleta – Roteiro de Entrevista 

Projeto de Pesquisa: Sofrer no trabalho é “normal”? Um olhar da Psicodinâmica do Trabalho 
em meio à pandemia da COVID-19. 

Aluno: André Braga – MEX/2020 

Orientador: Prof. Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray 

 

Parte 1 – Ambiente Laboral 

1) Você poderia me confirmar seu nome, idade e formação? 

2) Que ano você se formou? 

3) E quanto tempo você está nesta empresa? 

4) Você poderia me comentar, resumidamente, a área de atuação de sua empresa?  

5) E são quantos funcionários próprios? 

6) Você poderia me comentar quais são as atividades que você realiza e se existe uma descrição 
formal dessas atividades? Elas estão em um procedimento?  

7) E no dia a dia ocorrem atividades que não estão descritas, não estão planejadas?  

8) Você possui autonomia para execução dessas atividades, caso queira implementar alguma 
mudança? 

9) A partir dessas atividades não previstas os procedimentos são atualizados? 

10) Como você descreveria seu ambiente físico de trabalho atualmente (mesas, ruídos, 
temperatura)?  

11) Como você vê a diferença entre o ambiente de trabalho na empresa e o ambiente de trabalho 
em casa? (se for o caso) 

12) A sua empresa teve um procedimento específico para lidar com a pandemia? Isso foi 
formalizado, tem um procedimento ou foi mais uma ação de gestão? 

13) A empresa disponibilizou algum recurso extra para o trabalho em casa?  

14) A sua carga horária foi impactada? Como? 

15) Você teve ajuste de contrato em função de Home Office ou da pandemia? 

16) Você ou sua equipe chegou a voltar para o presencial? 

17) Você acredita que a cultura do Home Office, ou híbrida, vai permanecer na sua empresa? 
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18) E você acha isso positivo? 

 

Parte 2 – Vivências de Prazer e Sofrimento (Patológico, Criativo e Ético) 

19) O que te remete prazer no seu trabalho atual? Naquilo que você faz. 

20) E desconforto, sofrimento? O que te traz sofrimento hoje no trabalho? 

21) Como são as relações de trabalho com a equipe (colegas/subordinados/superiores)? 

22) Essa relação foi afetada na pandemia? 

23) Você considera que o trabalho que você realiza é reconhecido? Por quem? 

24) Você percebe cooperação em seu ambiente de trabalho? 

25) Você acredita trabalhar num ambiente criativo? Um ambiente inovador, com tolerância ao 
erro? Os funcionários se sentem confortáveis em expor novas ideias, em serem proativos? 

 

Parte 3 – Estratégias de Defesa 

26) Você identifica alguma dificuldade para realizar seu trabalho (recursos, estrutura...)? E 
como você lida com isso? 

27) Você acredita que o trabalho tem afetado sua saúde ou seu comportamento nesse período 
da pandemia? 

28) Você se recorda de episódios de estresse, ou perda de sono ou ainda de algum transtorno 
físico, relacionado ao trabalho? 

29) Como você faz para amenizar esses impactos? 

30) E esses episódios de estresse, ou transtorno já haviam acontecido antes da pandemia? 

31) Você teve alteração de peso na pandemia? E consumo de álcool? 

32) Você está com seu exame periódico de saúde em dia? 

33) Você ou alguém de sua casa chegaram a ter COVID? 

34) E como foram os sintomas? Voltou a trabalhar logo? 

 

Parte 4 – Encerramento (Bola de neve) 

Gostaria mais uma vez de agradecer sua participação nessa pesquisa e tenho uma última 
pergunta: 
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35) Você indicaria um outro colega de trabalho, da sua ou de outra empresa, que pudesse 
participar desta pesquisa? 

Muito obrigado! 

 


