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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar as concepções de trabalho para os 

trabalhadores de saúde de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF), numa cidade do interior do 

Rio Grande do Sul, bem como descrever o modo como os profissionais da equipe percebem seu 

trabalho, identificar questões que o perpassam e por quais dificuldades e gratificações é permeado. 

Neste estudo, de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, utilizou-se o grupo focal como 

método de coleta de dados. A abordagem quantitativa foi utilizada para tratar os dados 

demográficos da amostra que são apresentados em gráficos. A pesquisa foi submetida ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UNIVATES – COEP/UNIVATES e aprovada. Os dados qualitativos 

foram tratados através da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2012). Buscando responder 

ao problema norteador, analisouse o sentido do trabalho, com objetivo de compreender seus 

significados, resultando em categorias como: 1) o significado do trabalho; 2) a centralidade do 

trabalho; 3) pontos positivos e negativos do trabalho; 4) significado do trabalho em saúde; 5) o 

trabalho na ESF. Como resultado, quanto ao problema norteador, constatou-se a necessidade de 

sentir-se produtivo, o trabalho enquanto vocação, a possibilidade de estar constantemente 

aprendendo e o alcance da independência econômica. Além disso, percebeu-se a presença de 
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estresse, embora, os mesmos conseguem extravasá-lo através de atividades físicas. Portanto, diante 

deste estudo, pode-se concluir que uma mudança para amenizar os fatores estressores seria: espaços 

que oportunizassem aos trabalhadores discutirem questões cotidianas de seus processos de 

trabalho. E, assim, sentirem-se envolvidos nos processos decisórios. Do mesmo modo, percebeu-

se a necessidade de momentos de escuta, os quais poderiam ser realizados através dos grupos de 

Balint (BRANDT, 2009). 

 

Palavras-chave: Significado do trabalho, grupo focal, trabalho em saúde. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa objetivou investigar o significado do trabalho para os trabalhadores de 

saúde em um município do interior do Rio Grande do Sul. Na discussão do tema, evidenciam-se 

as problemáticas do enfrentamento de desafios e os dilemas provocados pela evolução no mundo 

do trabalho na pós-modernidade. 

A Psicologia vem desempenhando funções diferenciadas dentro de organizações, mais do 

que novas funções, o modo como o sujeito trabalhador passou a ser visto sofreu mudanças. Pensar 

o trabalhador faz com que se amplie para novos e possíveis modos de olhar pra ele. Assim sendo, 

pensar a subjetividade em conexões com o trabalho implica abranger os processos através dos quais 

as experiências do trabalho produzem modos de agir, pensar e sentir (NARDI, 2006). 

A psicologia vem cada vez mais ocupando lugar no mundo do trabalho, até porque se 

percebeu que este está conectado à vida das pessoas e, por isso, nele pode aparecer o sofrimento, 

os problemas, as angústias dos envolvidos (BARROS; FONSECA, 2004). Para os referidos autores 

pode se pensar o trabalho como um relevante modo de subjetivação, sendo que ele exerce uma 

gama de poderes sobre o sujeito, como o medo de perder o emprego, as condições que ele oferece, 

sendo que o sujeito empregado passa para a sociedade uma condição de ser útil, sendo assim sem 

emprego o sujeito perde posição na sociedade. 

Muitas são as relações que existem no mundo do trabalho, que nada mais é do que o mundo 

em que estamos inseridos de alguma maneira, mesmo que não formalmente ou diretamente, mas 

de alguma forma genérica. No caminho das relações de trabalho, uma rede de vinculações vai se 

estruturando, sendo necessário analisar o modo de operação desta, sua relação com os meios de 

vida e formação social (BARROS; FONSECA, 2004). Para os autores, o trabalho pode oferecer 

mais que segurança financeira ele, pode contribuir para uma construção dos indivíduos. Tanto que 
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ele é considerado sua identidade perante a sociedade, ser trabalhador, quanto nas relações e formas 

que vai “existir” em meio ao coletivo. 

O trabalho uma atividade básica para o ser humano, que a ele atribui significados 

expressando valores, crenças, desejos, importância. O significado atribuído ao trabalho é dado pelo 

que ele representa para o indivíduo, e esta junção faz com que se direcionem suas ações (MORIN, 

2001). Para Santos apud Gennis e Wallis (2005), “não é a atividade a definidora do trabalho, mas 

as consequências do ato laboral e as circunstâncias, sobre as quais a atividade é explorada” (p. 11). 

O sentido dado ao trabalho, ou mesmo sua ausência, pode causar no indivíduo alterações de 

envelhecimento, e doenças mais graves, pois o mesmo contribui como fator equilibrante e de 

desenvolvimento (DEJOURS; DESSORS; DESRIAUX, 1993). Quando o trabalho tem um 

significado e suas funções são exercidas há sentimento de recompensa e prazer (CODA; 

FONSECA, 2004). 

Dar significado ao trabalho é algo tão particular que sujeitos com a mesma profissão terão, 

em suas definições, alguns pontos desconexos, devido às diferenças individuais e, também, às 

características de cada organização. Então pensando nisso e na importância do assunto define-se o 

tema da pesquisa. 

Define-se como objetivo geral deste estudo investigar qual o significado do trabalho para 

os trabalhadores de saúde de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma cidade do Vale do 

Taquari/RS. Portanto, para atingir o objetivo geral, fez-se necessário contemplar os objetivos 

específicos que serviram de parâmetros norteadores para a investigação: descrever o modo como 

dos profissionais da equipe percebem seu trabalho; identificar questões que perpassam o trabalho 

e por quais dificuldades e potencialidades o trabalho é permeado; e identificar o lugar que o 

trabalho ocupa na vida dos profissionais de saúde. 

O interesse pela temática sobre a saúde do trabalhador, e o significado atribuído ao trabalho, 

surgiu a partir da disciplina de Psicologia Trabalho e Organização I onde pode-se ter a 

oportunidade de realizar um grupo focal com Bolsistas de uma Instituição de Ensino Superior, 

sobre o tema Trabalho e seu Significado. Além da prática organizacional, o que já seria suficiente 

para justificar,a escolha pelo tema, também se destaca a busca por apreender o significado do 

trabalho. Além disso, existe a necessidade de desenvolver estudos neste amplo campo contribuindo 

para os conhecimentos científicos (BORGES; TAMAYO, 2001). 

O presente trabalho está estruturado em capítulos e sub capítulos. No primeiro capítulo é 

apresentada a introdução da pesquisa, momento em que são descritos o tema, o problema, os 

objetivos, a justificativa e a estrutura do trabalho. Já o segundo capítulo apresenta o referencial 

teórico sobre conceitos a origem do trabalho, definição do trabalho, significados do trabalho, o 

mundo do trabalho na contemporaneidade, estresse e por final o trabalho em saúde. 
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No terceiro capítulo foi destacado o método utilizado na pesquisa, abordando a descrição 

da mesma. No quarto capítulo é apresentado à descrição e análise dos dados coletados. No quinto 

capítulo são apresentadas as considerações finais. E no sexto capítulo apresentam-se, as referências 

pesquisadas e os apêndices. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico contemplará os termos envolvidos na pesquisa, como: o histórico do 

trabalho, definição do trabalho, significado do trabalho, o mundo do trabalho no contemporâneo, 

compreensão do estresse no trabalho e o trabalho em saúde. Sendo assim, através de apanhado 

histórico e sua relação com teorias contemporâneas será possível identificar quais os diferentes 

significados atribuídos ao trabalho. 

Os autores pesquisados para a utilização no referencial teórico perpassam pela linha da 

psicodinâmica do trabalho, do estresse e em especial a saúde do trabalhador. 

 

2.1 Breve histórico do trabalho 

 

“O trabalho continuará sendo uma referência não só economicamente, mas 

também psicologicamente, culturalmente e simbolicamente dominante, 

como provam as reações dos que não o têm”1 (CASTEL, 2003, p. 578). 

 

Não se imagina um indivíduo sem trabalho nos dias de hoje. O trabalho pode ser considerado 

uma forma importante de socialização humana. Sendo por meio dele que o indivíduo compartilha 

de crenças, valores, hábitos, assim definindo a sua identidade (FERNANDES; ZANELLI, 2006). 

Sendo assim, o ser humano tem buscado, através do trabalho, atender suas obrigações, atingir 

seus objetivos e realizar-se. Em consequência de sua natureza ampla e complexa, influenciado pela 

cultura e pelo momento histórico o conceito de trabalho pode se modificar (OLIVEIRA et al., 

2004). 

A sociedade moderna utiliza-se do trabalho como forma de identidade, um modo que o 

indivíduo tem de inserção social, pois aquele que não possui um trabalho não é valorizado, não 

                                                 
1 As citações utilizadas pela autora para abrir os capítulos são epígrafes. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 15.11.2015 

 

 

 

Roberta Bellini, Márcia Werner 5 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 
 

obtém o status de trabalhador, torna-se uma exceção nessa cultura (NARDI, 2006). 

Para o referido autor, as sociedades feudais e gregas estabeleciam hierarquias rígidas em 

relação ao trabalho, o lucro era considerado pecado e as profissões artesanais eram regradas pelo 

regime das corporações. Neste sentido, o trabalho era tido como punição (NARDI, 2006). 

Já com a Reforma Protestante, o trabalho passa a ser pensado como vocação, aspectos 

positivos começam a ser valorizados, ao contrário da visão católica que o via como castigo. O 

lucro passou a ser visto como uma benção de Deus. Surgindo, então, conforme Nardi (2006), o 

corpo doutrinário dotado de valores morais que adquire maior status no capitalismo. 

Com a Revolução Industrial no século XVIII, surgem grandes mudanças no mercado de 

trabalho, como traz Enriquez (1999): 

 

Neste momento [...] justamente porque a indústria se desenvolve, começou-se a 

perceber que os homens não somente sofrem sua história, mas também podem 

produzir sua história. E para produzi-la, é preciso também produzir economia. O 

trabalho, que não era tido em alta consideração [...] de repente passou a ser 

valorizado, porque se transformou num símbolo de liberdade do homem, para 

transformar a natureza, transformar as coisas e a sociedade (p. 70). 

 

Com isso, o trabalho passa ser uma categoria capaz de diferenciar o ser humano dos animais, 

pois o homem tem a alternativa de por fim no momento em que determinasse, pois não seria ligado 

aos seus impulsos, mas à sua liberdade de atuar enquanto ser racional (OLIVEIRA et al., 2004). 

Segundo Enriquez (1999), na compreensão capitalista, “o trabalho que era desvalorizado nas 

sociedades antigas, passou a ser um elemento fundamentalmente integrado a sociedade, ou seja, 

permite uma sociedade engendrar, ou reforçar os laços sociais” (p. 55). Ainda coloca que a 

sociedade atual, incide em uma cultura onde os indivíduos que não trabalham são vistos como 

marginais e inúteis. 

Com essas novas concepções de trabalho, e o surgimento de grandes empresas, a atividade 

ocupacional realizada pelo indivíduo é básica para a manutenção do sistema produtivo sendo um 

elemento fundamental de sua identidade. O trabalho para a sociedade é fundamental para reforçar 

os laços sociais (ENRIQUEZ, 1999). 

De acordo com Oliveira (2004), como uma censura à sociedade capitalista, surge a visão 

marxista de trabalho, que impõe nas atividades realizadas na vida das pessoas uma alta 

centralidade. A atualidade produz e reproduz homens que buscam atingir os ideais que a sociedade 

vive. Assim, o trabalhador é subjetivado pelos modos de viver contemporâneos. 
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2.2 Definição de trabalho 

 

“Suas técnicas e antes de tudo suas armas de fogo garantindo-lhes sobre os povos 

munidos de arcos e de clavas uma fácil, esmagadora e duradoura superioridade” 

(FEBVRE apud BONZATTO, 2003, p.1). 

 

Definir trabalho não é tão fácil como se imagina, tanto que se encontrou vários estudos acerca 

desse assunto. O trabalho é originário da palavra latina tripalium, que significa um instrumento 

feito de três paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, no qual os 

agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, para rasgá-los, esfiapá-los. Tripalium (do latim 

tardio “tri” (três) e “palus” (pau) - literalmente, “três paus”) é um instrumento romano de tortura, 

uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no chão na forma de uma pirâmide, no qual 

eram supliciados os escravos. Daí derivou-se o verbo do latim vulgar tripaliare (ou trepaliare), 

que significava, inicialmente, torturar momento de punição e sofrimento, alguém no tripalium 

(BONZATTO, 2003). Esse conceito nasceu nas sociedades antigas, Grécia e Romana, persistiu até 

o início do século XV (ALBORNOZ, 1988). 

Ao longo da história, o trabalho trouxe seu valor percebido pelas pessoas em suas diferentes 

formas proporcionando diferentes características quanto à obrigatoriedade. De acordo Fonseca 

(2009), a intenção não é considerar o trabalho apenas como retorno financeiro, mas sim ajudando 

a melhorar os conhecimentos pessoais e o desenvolvimento do indivíduo como uma atividade 

importante interiormente. 

Perante estas várias modificações da história e as características até mesmo conflitantes no 

mundo do trabalho ele serve como nó em nossa vida, pois ao mesmo tempo em que ele cria 

subordina, escraviza e aliena (ANTUNES, 2007). Para este mesmo autor, diante desse perturbado 

limite do século XXI, é desafiante e decisivo dar sentido ao trabalho, tornando também à vida fora 

do trabalho dotada de sentido. 

Pensando nesta mesma lógica, o trabalho definido por Mauro (1996), representa um 

componente da responsabilidade e fator de segurança para o indivíduo, não é apenas a produção 

de um serviço e recebimento de salário e muito menos é somente um fator de doença. O autor 

descreve ainda que o trabalho deve ser a fonte de satisfação psíquica de realização pessoal e status. 

Segundo Tolfo e Piccinini (2007), se o indivíduo perceber o seu trabalho somente como algo 

forçado, necessário somente à sua sobrevivência e alcances aquisitivos, deixa de percebê-lo como 

algo integrador, pelo qual pode criar-se, reconhecer-se enquanto ser social. 

De forma parecida, Bastos, Pinho e Costa (1995) ressaltam as contradições existentes nas 
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relações de trabalho, identificando dois pontos. No primeiro ponto, há uma vinculação do trabalho 

com a noção de sacrifício, de carga, de fardo, algo esgotante para quem o realiza sinônimo de luta, 

sendo feita uma avaliação negativa do trabalho. No segundo ponto, há um reconhecimento positivo 

como forma de acrescentar as habilidades humanas a fim de atingir determinados objetivos. 

As atuais transformações que afetam o trabalho, afirmam que “ele deixa de ser achado como 

um fundamento ético da sociedade ou da vida individual, e passando a ter uma significação 

simplesmente estética, com o único fim de atender aos objetivos da sociedade do consumo.” 

(OLIVEIRA et al., 2004, p. 9). Os referidos autores trazem que a contradição e a complexidade do 

trabalho, passam a ser vistas com outros olhares, um ato de criação como fonte de desenvolvimento 

e de satisfação, por meio de permanência e, ao mesmo tempo, uma forma de auto-realização, de 

status, de poder e de identidade podendo ser uma atividade física e intelectual. 

De acordo com Pinto e Puma (2007), o conceito de trabalho abarca a definição de que ele 

não possui um fim em si mesmo, mas que consiste de um meio para se obter um fim, diferente da 

atividade laboral. Ou seja, o trabalho também pode ser uma construção social, que depende das 

influências vividas pelo indivíduo. 

Acompanhando essa linha, Borges e Tamayo (2001) afirmam que o trabalho é rico de sentido 

individual e social sendo o meio de produção da vida de cada sujeito, provendo a permanência, 

criando sentidos existenciais, ou contribuindo na estruturação da personalidade e da identidade. 

Fonseca (2009), afirma que trabalho é um conjunto de atividades humanas, com retorno 

econômico ou não, de “atitude produtiva e criativa que, frente ao uso de técnicas, permite obter, 

produzir certos bens, produtos e serviços” (p. 22). O autor prossegue dizendo que o ser humano 

absorve força, habilidade, conhecimentos e, como consequência, ele adquire algum tipo de retorno 

material e social deste trabalho. 

Segundo essa explicação, destaca-se o entendimento de que as pessoas, não procuram se 

restringir aos benefícios diretos da atividade que executam, e sim, trabalham com a intenção de 

atingir e agregar outros benefícios, fora daquela atividade. Assim, o trabalho deixa de ser uma mera 

atividade para ser uma forma de conseguir “algo tido como maior” (FONSECA, 2009, p. 13). 

Codo (1997) também define o trabalho como um ato de dupla modificação entre o sujeito e 

o objeto, causador de um significado. A simples ação de transformar sujeito em objeto e vice versa, 

não é um trabalho. Ele torna-se trabalho quando se exceder a ação formando um significado, que 

não seja só fazê-lo, mas uma forma que o homem tem para se realizar e se modificar por meio dos 

seus conhecimentos e capacidades. 

Significado vem da palavra “signos”. Significado está atrelado ao sentido e valor. Conforme 

Varella (2006), dar sentido ao mundo é um ato importante e decisivo na vida em sociedade, pois é 

dando sentido às coisas que as pessoas desenvolvem conceitos diante das situações e fenômenos a 
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sua volta. De acordo com Borges e Tamayo (2001), dar significado é um processo realizado 

subjetivamente por cada pessoa, é algo singular de cada um. 

Com relação ao significado do trabalho, são vários os estudos que utilizam a nomenclatura 

sentido do trabalho. Tolfo e Piccinini (2007) reconheceram que mesmo empregando termos 

diferentes, muitas vezes, os poucos autores tomam as mesmas variáveis de estudo para falarem do 

mesmo assunto. 

No final do século XX, com o efeito do pensamento econômico, ampliou-se o controle das 

organizações na sociedade e na vida dos indivíduos, fazendo com que os mesmos demonstrassem 

concepções diferentes sobre o trabalho (OLIVEIRA et al., 2004). Assim, o sentido atribuído ao 

trabalho é um processo individual que acompanha momento histórico da sociedade, portanto, 

inacabado. 

 

Segundo Mourão e Borges-Andrade (2001), o papel do indivíduo, como formador e 

construtor do significado de trabalho, baseia-se em inserir marcas nos modos de se inventar o 

trabalho e, sendo assim, mutante, dando ao processo de atribuição de significado ao trabalho o 

caráter de permanente. 

 

De acordo Lima e Vieira (2005), o significado atribuído ao trabalho pode ter consequências 

comportamentais diferenciadas em relação à interpretação de cada contexto compreender o 

significado do trabalho poderá representar uma nova dimensão de atitudes e postura. 

A seguir será feita uma contextualização sobre o trabalho no contemporâneo, buscando 

compreender o conceito de trabalho nesta nova era que é movida pela rapidez das coisas. 

 

2.3 O mundo do trabalho na contemporaneidade 

 

“O vivenciado e as condutas são fundamentalmente organizados pelo 

sentido que os indivíduos atribuem á suas relações no trabalho” 

(DEJOURS, 1994, p. 140). 

 

Ao falar sobre contemporaneidade os pensamentos de Baumam (2004) cujo autor coloca que 

é um mundo que tem mudanças rápidas e de forma imprevisível, onde os indivíduos encontram 

dificuldades internas de manter vínculos mais duradouros. Fazem laços como redes que podem ser 

desconectadas a qualquer momento. O referido autor traz duas características que fazem nossa 
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forma de modernidade nova e diferente. A primeira é o colapso gradual e o rápido declínio da 

antiga ilusão moderna “[...] da crença de que há um fim do caminho em que andamos [...], um 

Estado de perfeição a ser atingido amanhã, no próximo ano ou no próximo milênio, algum tipo de 

sociedade boa, de sociedade justa e sem conflitos em todos ou alguns de seus aspectos postulados” 

(BAUMAN, 2001, p. 37). 

A segunda aponta para o individualismo e consiste na desregulamentação e na privatização 

das tarefas e deveres modernizantes. O que costumava ser considerada uma tarefa para a razão 

humana, vista como dotação e propriedade coletiva da espécie humana, foram individualizadas. 

“[...] Ainda que a ideia de aperfeiçoamento pela ação legislativa da sociedade como um todo não 

tenha sido completamente abandonado, a ênfase se transladou, decisivamente, para a auto-

afirmação do indivíduo [...]” (p. 38). Essa importante alteração se reflete na realocação do discurso 

ético/político no discurso ao direito de os indivíduos permanecerem diferentes e de escolherem à 

vontade seus próprios modelos de felicidade e de modo de vida adequado (BAUMAN, 2001, p. 

38). 

 

O mais urgente é mudar nosso olhar para aprender a discernir no mundo que 

morre e que se transformam as sementes de outros mundos possíveis (GORZ, 

2004, p. 35). 

 

Harvey (1992) explica que o tempo de produção associado ao tempo de circulação da troca 

gera o “tempo de giro do capital”. O grande esforço do capitalismo concentra-se em reduzir este 

tempo de giro para acelerar os processos sociais, as relações de produção, experiência e poder. 

Este objetivo depende de diferentes fatores desde a produção até a mobilização para o consumo, 

e, neste contexto, a flexibilidade dos trabalhadores torna-se fundamental para seu alcance. O autor 

sustenta que tais evidências influenciaram na superação do fordismo2: 

 

Os trabalhadores, em vez de adquirirem uma habilidade para toda a vida, podem 

esperar ao menos um surto, senão muitos, de desabilitação e reabilitação no curso 

da vida. A destruição e reconstrução acelerada das habilidades dos trabalhadores 

foram uma característica central da passagem do fordismo para os modos 

flexíveis de acumulação (HARVEY, 1992, p. 210). 

                                                 
2 Filho (2005), diz que o fordismo é um sistema de produção, criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, 

cuja principal característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou este sistema em 1914 para sua indústria de 

automóvel, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. 
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Neste contexto de flexibilização do trabalho e do trabalhador, Sennett (2008) afirma que o 

novo capitalismo, marcado pelo mercado global e o uso indiscriminado de novas tecnologias, 

tornaram a vida das pessoas mais dinâmicas, obrigando-as, consequentemente, a se prepararem 

para mudanças, incluindo frequentes trocas de emprego. O mundo é agora mais ágil e a troca de 

atividade ou mesmo de carreira são cada vez mais comuns. Ao mesmo tempo em que observamos 

uma maior flexibilidade e abertura do sistema, percebemos também alguns de seus efeitos 

indesejados (JUNQUEIRA; JUNQUEIRA, 2011). 

Como ressalta Sennett (2008), o medo de perder o controle da própria vida em razão das 

crescentes forças mercadológicas se tornou algo constante entre os indivíduos. As empresas se 

caracterizam pelo afrouxamento dos elos sociais, e os contratos trabalhistas passaram a ser de curto 

prazo. Há uma falta de perspectiva de compromisso duradouro com as organizações, gerando 

instabilidade e falta de lealdade institucional. Os empregados tendem a ficar “negociáveis” assim 

que percebem que não podem traçar uma trajetória dentro da organização onde trabalham e, 

principalmente, quando observam que não têm em quem confiar (JUNQUEIRA; JUNQUEIRA, 

2011, p. 162). 

Esta é a nova fase em que vivemos o chamado “novo capitalismo” vindo gerar alterações em 

nosso cotidiano nos modos de estabelecer relações de confiança entre os indivíduos, fazendo com 

que o coletivo se enfraqueça. O lema “não há longo prazo”, enunciado pelo contemporâneo como 

bem enfatiza Sannett (2008) “Corrói a confiança e o compromisso mútuos, e a ausência desses 

laços ameaça o funcionamento de qualquer empreendimento coletivo.” (p. 169). Este princípio faz 

com que os empregos sejam trocados por projetos e contratos passageiros de trabalho e com isso 

as relações diminuem cada vez mais. 

A cultura cotidiana, da mídia, do consumo e da publicidade, é largamente dominada pelo 

bem-estar individual, pelo lazer, o interesse pelo corpo, os valores individualistas do sucesso 

pessoal e do dinheiro. “Desde a entrada das nossas sociedades na era do consumo de massa, 

predominam os valores individualistas do prazer e da felicidade, da satisfação íntima, não mais a 

entrega da pessoa a uma causa, a uma virtude austera, a renúncia de si mesmo” (LIPOVETSKY, 

2004, p. 23). 

As modificações nas relações de trabalho afetam, sobretudo, a dinâmica social. A produção 

de conhecimento e as conquistas tecnológicas influenciam o mercado, exigindo um profissional 

que se atualize constantemente e que se aproprie das novas tecnologias para usá-las em seu serviço. 

O aumento do volume de atividades, no entanto, não representa a elevação de salários e benefícios 

(JUNQUEIRA; JUNQUEIRA, 2011). 

Então o sujeito pós-moderno constitui-se em uma realidade em que não há mais tempo para 
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pensar, para descobrir, mas um tempo de reprodução de valores e modos de viver que é marcado 

pelo ritmo de vida acelerado, pelas relações cada vez mais impessoais (HALL, 2006). 

Sendo assim, o estresse pode ter outro viés das relações contemporâneas, no qual cobra-se 

cada vez mais eficiência e produtividade, o que vem a desencadear um mal-estar físico e psíquico 

nos sujeitos. Enfatizando a questão do estresse com o trabalho, destaca-se a seguir a compreensões 

sobre o mesmo. 

 

2.4 Estresse no trabalho 

 

“A máquina acomoda-se à fraqueza do homem, para 

converter o homem fraco em máquina” (MARX, 1985, p. 

17, grifo do autor). 

 

Há autores que abordam o estresse como doença, mas a finalidade não é tratá-lo assim, mas 

sim como um sintoma social. 

Para Sousa e Mendonça (2006), o estresse é um processo interno e externo vivenciado pelo 

indivíduo. Um desses processos que influencia no surgimento do estresse é a forma como o 

indivíduo lida com as situações adversas. “O estresse é um estado que nos informa que o organismo 

não encontrou a maneira de acomodar-se ao âmbito em que lhe cabe viver” (VALDÉS, 2002, p. 

87). 

As constantes acelerações de nossos dias fazem nosso corpo e mente reagirem através do 

estresse para dizer que algo está acontecendo de insatisfatório em nossas vidas (ABRAHÃO; 

CRUZ, 2008). Assim, podemos pensar o estresse como uma resposta contemporânea aos vários 

estímulos que vivemos e às cobranças que nos são impostas, como: temos de ser bom na família, 

no trabalho, ter tempo para o lazer, não podemos falhar, nem passar por fracos. Enfim, 

 

O ser humano tem acumulado cada vez mais tarefas e vive a angústia, buscando 

formas de administrar a vida pessoal e profissional. Na sobrevivência diária, a 

cada momento são solicitados reflexos rápidos e pensamentos acelerados, 

intensificando a sensação de mal-estar. O efeito de todo esse mal-estar, 

invariavelmente é atribuído ao estresse (ABRAHÃO; CRUZ, 2008, p. 107). 

 

Segundo Limongi-França e Rodrigues (2007), o termo estresse foi criado por Hans Selye e 
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utilizado por ele em 1926, o termo vem da Física, fazendo alusão ao grau de deformidade que uma 

estrutura sofre quando é submetida a um esforço. Sendo assim o estresse relacionado aos seres 

humanos diz respeito ao grau de adaptação exigido do ser humano para com seu meio. Os referidos 

autores trazem que o estresse é a tensão diante de uma situação de desafio por ameaça ou conquista. 

Portanto, o estresse, sendo pensado na perspectiva do trabalho, surge de acordo com a 

importância que é dada a ele nos dias atuais, ou seja, as pessoas passam o maior tempo de seus dias 

no trabalho e não em suas casas, com suas famílias. Assim, o trabalho passa a ser a segunda família, 

na qual existem afetos, mas também cobranças e pressões. Ao se analisar o estudo sobre estresse 

relacionado ao trabalho se encontra a mesma noção de necessidade de adaptação. 

 

O estresse resulta de uma discordância entre, de um lado, as capacidades de uma 

pessoa e as exigências de sua tarefa, de outro, entre as necessidades da pessoa e 

respostas ao meio imediato. Essa definição evidencia mais uma vez a noção de 

desequilíbrio quantitativo e qualitativo como, por exemplo, muito ou pouco 

trabalho ou então, trabalho que exige competências que não se tem ou, ao 

contrário, subestimando as mesmas, evidencia, também uma dimensão 

interior – a pessoa com capacidades e necessidades e a exterior – a tarefa, 

o ambiente, a demanda externa (ABRAHÃO; CRUZ, 2008, p. 109). 

 

Pode se pensar então que o estresse é uma resposta às mais variadas exposições dos 

indivíduos no trabalho. São diversos os fatores aos quais os indivíduos são submetidos, tais como: 

situação salarial, valorização, ambiente, relações interpessoais, conflito, papéis, sobrecarga, lazer. 

 

Na perspectiva da psicologia, estresse é uma reação a demandas sócio-

psicológicas que causam desequilíbrio, sendo os estudos científicos sobre estresse 

identificados sob a ótica de quatro grandes ênfases: ênfase nos estressores que são 

fatores favorecedores de estresse e são enfocados tanto na perspectiva do 

ambiente físico quanto do ambiente social; ênfase nas reações a esses estressores, 

reações de natureza fisiológica, psicológica e comportamental; ênfase da forma 

como essa interação ocorre, ou seja, da discrepância entre o que é percebido no 

ambiente e o que é esperado pelo trabalhador; ênfase no processo, que 

desconsidera o estresse como um fator do indivíduo ou do ambiente, admitindo 

eu ele decorra da transação indivíduo-ambiente (PAZ, 2008, p. 232). 

 

Enfim, o ambiente de trabalho está repleto de possíveis fatores estressores. Porém, como o 
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indivíduo está vulnerável a vários estímulos, o modo como lida também vai interferir no seu 

processo de vida e isso vai dizer qual é o nível de estresse. Inserido no conceito de estresse 

encontramos duas características: eustress e distress, os quais são diferenciados por questões 

positivas e negativas relacionadas ao mesmo. 

O estresse pode ser caracterizado por aspectos positivos e negativos. Sendo assim, o eustress 

refere-se a situações e experiências em que o estresse tem resultados e consequências positivas, ou 

seja, seria o estresse benéfico, aquele que diante de um agente estressor, impulsiona a buscar mais, 

a se superar, seguir diante dos desafios, pois acentua a confiança em si mesmo. Já no distress, 

reporta-se a situações e experiências pessoais desagradáveis e com prováveis consequências 

negativas para a saúde e o bem-estar psicológico. Conforme Nelson e Simmons (2007), as 

consequências benéficas à saúde do estresse poderiam ser explicadas por alterações hormonais e 

bioquímicas, ou também pelo fato do indivíduo direcionar seus esforços para lidar com o distresse. 

Segundo Limongi-França e Rodrigues (2007), o estresse relacionado ao trabalho ocorre 

quando as pessoas percebem no ambiente em que atuam uma ameaça às suas necessidades de 

realização pessoal e profissional e/ou à sua saúde física e mental, prejudicando a interação desta 

com o exercício de sua função nesse ambiente. Neste sentido, o estresse manifestado no trabalho é 

um desencadeador de sintomas que geram alterações nos mais variados contextos em que estes 

sujeitos estão inseridos. Entretanto, o estresse pode ser um sintoma social das relações 

contemporâneas, em que se cobra cada vez mais eficiência e produtividade, desencadeando um 

mal-estar físico e psíquico nos sujeitos. 

 

2.5 Trabalho em saúde 

 

 

“Toda a organização da temporalidade social foi conturbada, e todas as 

regulações que comandam a integração do indivíduo em seus diferentes 

papéis, tanto familiares quanto sociais, tornaram-se mais flexíveis” 

(CASTEL, 2003,  p. 572). 

 

O indivíduo no seu ambiente de trabalho enfrenta uma gama de exigências psicológicas que 

podem envolver pressões de horários, níveis de concentração, dependência de outros colegas para 

a realização de tarefas e clima organizacional. Portanto, os fatores estressores organizacionais 

podem ser tanto psicológicos quanto físicos. As longas horas de trabalho, rotina, preocupação, 

medo de perder o emprego, situação econômica, dentre outros fatores vivenciados pelas pessoas, 
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nas suas diversas formas de convívio social, tornam-nas sujeitas ao estresse, gerando assim, uma 

série de outros problemas (HALL, 2006; ABRAHÃO; CRUZ, 2008). 

No trabalho em saúde isso não poderia ser diferente, pois a todo o momento o profissional 

de saúde lida com estresse, seja a morte de paciente, o convívio em equipe. O profissional de saúde 

acaba por ficar exposto a estressores ligados ao relacionamento interpessoal no trabalho, 

principalmente por terem que lidar diretamente com demandas complexas de pacientes que 

atendem, criando sofrimento ao profissional (BORGES, 2004). 

No trabalho em saúde, enfatiza-se que as organizações de saúde devem ser espaços de 

produção de bens e serviços para os usuários, assim como espaços de valorização do potencial 

inventivo dos diversos atores entre eles: gestores, trabalhadores e usuários. O trabalho não é, 

apenas, o que está definido previamente para ser executado, mas também o que se realiza nas 

ocasiões concretas no trabalho. Portanto, ele inclui o esforço que depende do cotidiano 

profissional, os acordos e pactos realizados e até mesmo o que se pensou em fazer, mas não foi 

possível (BRASIL, 2009). 

 

Segundo Pires (2000): 

 

Trabalho em saúde é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor 

de serviços. É um trabalho da esfera da produção não material, que se completa 

no ato de sua realização. Não tem como resultado um produto material, 

independente do processo de produção e comercializável no mercado. O produto 

é indissociável do processo que o produz; é a própria realização da atividade (p. 

85). 

 

A ligação entre trabalho e trabalhador é então, por natureza constante e estreita, e por atuar 

diretamente com o processo de doença, o profissional da saúde está em constante convívio com a 

dor, morte, sofrimento, desespero, irritabilidade, incompreensão e demais sentimentos que 

envolvem este processo. Esses sentimentos podem refletir na profissão gerando um estresse no 

profissional envolvido (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2001). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) surgiu em 1994 como iniciativa do Ministério da Saúde 

para implementar a atenção primária em saúde e mudança do modelo assistencial, alterando o 

paradigma voltado às doenças, baseado no hospital, para o de promoção de saúde, prevenção de 

doenças e cuidado às doenças crônicas, baseado no território de abrangência das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) (SILVA; RODRIGUES, 2010). 
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Assim, a ESF, como estruturante da atenção básica, traz aos trabalhadores de saúde a 

provocação de rever suas praticas diante do modelo de produção social da saúde. Torna-se 

essencial investir na formação de profissionais capacitados para lidar com esse objeto ampliado, 

para aperfeiçoar os instrumentos de trabalho em saúde e buscar a intersetorialidade3. 

O processo de trabalho das ESF é marcado, dentre outros fatores, pelo trabalho 

interdisciplinar e em equipe, pela valorização dos diversos saberes e práticas na expectativa de 

uma abordagem integral e resolutiva, e pelo acompanhamento e avaliação sistemática das ações 

implementadas, visando a readequação do processo de trabalho (PAVONI; MEDEIROS, 2009). 

O trabalho em equipe é tido como proposta estratégica para enfrentar o intenso processo de 

particularização na área da saúde. Esse processo caracteriza-se pelo aprofundamento do 

conhecimento e da intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem 

contemplar a articulação das ações e dos saberes de forma simultânea (PAVONI; MEDEIROS, 

2009). 

A equipe de Saúde da Família é estruturada para atender de forma direta e integral 

determinado número de famílias em determinado território. Ao mesmo tempo em que tem como 

objetivo, com a participação da comunidade, promover mudanças das condições para produção de 

melhor qualidade de vida para as famílias atendidas. Então, “o ESF constitui-se de equipes 

multiprofissionais que devem atuar em uma perspectiva interdisciplinar” (OLIVEIRA; SPIRI, 

2006, p. 729). Os membros da equipe trabalham de forma que consigam articulam suas práticas e 

saberes tanto na promoção de saúde, quanto na prevenção de doenças, intervindo no sujeito sem 

tirá-lo de seu contexto (OLIVEIRA; SPIRI, 2006). 

Oferecer um espaço para que estes profissionais possam canalizar este sofrimento causado 

pela rotina do dia a dia, é uma das formas de se promover saúde dentro das equipes. 

 

2.6 Gênero no trabalho 

 

“A divisão sexual do trabalho não cria a subordinação e a desigualdade das 

mulheres no mercado de trabalho, mas recria uma subordinação que existe 

também nas outras esferas do social” (BRITO; OLIVEIRA, 1997, p. 252). 

                                                 
3 Segundo Silva e Rodrigues (2010), a intersetorialidade em saúde é compreendida como uma relação reconhecida 

entre uma ou várias partes do setor saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha formado para atuar em 

um tema visando alcançar resultados de saúde de uma maneira mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia 

alcançar o setor saúde agindo por si só (p. 2). 
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Para Flax (1987), as relações de gênero implicam em relações variadas e respectivamente 

relacionadas entre homens e mulheres frente aos diferentes aspectos da vida social, dentre eles o 

trabalho. Para a referida autora “na perspectiva das relações sociais, homens e mulheres são ambos 

os prisioneiros do gênero, embora de modos altamente diferenciados, mas inter-relacionados.” (p. 

229). Portanto, a inter-relação entre homens e mulheres sobre a perspectiva de gênero acarreta nas 

relações sociais relacionais e articuladas entre si. 

As relações de gênero indicam um núcleo complexo de relações sociais e um conjunto mútuo 

de processos históricos e sociais variáveis. O gênero como categoria analítica e processo social é 

relacional. As relações de gênero são processos complexos e instáveis formados de partes inter-

relacionadas e interdependentes. Constituem, também, capacidades humanas diferenciadas e 

assimétricas. Por meio das relações de gênero, “dois tipos de pessoas são forjados: “o homem e a 

mulher”; os quais são apresentados como excludentes”. Além de que épocas e culturas são 

responsáveis por alterar o conteúdo e a rigidez das categorias homem e mulher. De modo geral, 

“as relações de gênero têm sido definidas como relações de dominação e (precariamente) 

controladas por um de seus aspectos inter-relacionados: o homem” (FLAX, 1987, p. 228). 

Para autora Neves (1988), gênero é definido mediante uma construção histórica e social, na 

qual relações complexas e de poder estão diretamente envolvidas, colocando as mulheres em 

posições inferiores. 

Nogueira (2001) usa como argumento central a suposição de que a atual subordinação das 

mulheres na sociedade é consequência do capitalismo. Os autores pesquisados tratam do tema 

como, “relações sociais de sexo” por isso este conceito será utilizado na pesquisa. Hirata (2002) as 

define como “as interpretações das relações sociais sexuadas e da divisão sexual do trabalho (...) 

campo das  

 

„pesquisas feministas e das pesquisas sobre as mulheres‟[...]” (p. 278). “A divisão sexual do 

trabalho é sempre estruturada por um princípio hierárquico: o trabalho masculino tem sempre um 

valor superior ao feminino” (HIRATA apud KERGOAT, 2007, p. 3). 

 

As relações entre homens e mulheres são vividas e pensadas enquanto relações 

entre o que é definido como masculino e feminino - os gêneros. Nesse sentido, a 

divisão sexual do trabalho é um dos muitos locus das relações de gênero. (...) 

Abrindo espaço para se pensar as novas questões que preocupam a sociologia do 

trabalho: as "metamorfoses" do trabalho e o seu questionamento, a subjetividade 

no trabalho, e as identidades no trabalho, o problema de igualdades e diferenças 
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e as formas contemporâneas de gestão e de políticas sociais (CASTRO apud 

LOBO, 1992).  

 

As relações sociais de sexo são consideradas por Kergoat (2003) como um tensionamento 

que atravessa o campo social e produz certos fenômenos sociais. O que está em jogo na produção 

destes fenômenos constitui os interesses contrários entre homens e mulheres. A partir das disputas 

entre grupos masculinos e femininos na esfera do trabalho, a autora apresenta as seguintes 

proposições: “relações sociais de sexo e divisão sexual do trabalho são duas expressões 

indissociáveis e que formam epistemologicamente um sistema; a divisão sexual do trabalho tem o 

status de desafio das relações sociais de sexo” (KERGOAT, 2003, p. 58). 

 

Neste caso, as relações sociais de sexo se articulam com as relações de classe, 

definindo uma condição de gênero diferenciada no processo de trabalho, o que 

significa que ser trabalhador não era o mesmo que ser trabalhadora (BRITO; 

OLIVEIRA, 1997, p. 246). 

 

Há que se considerar ainda, que o trabalhador possui uma vida, que inclui a vivencia no 

trabalho, mas fora dele inclusive, sente desejos, possui sonhos, frustrações, convive com várias 

pessoas, encontra-se inserido em um meio complexo que lhe confere, segundo Dejours (2009), 

características únicas e pessoais. 

Pode se pensar na sobrecarga vivenciada pelas mulheres ligada à vida fora do trabalho. É 

evidente o peso vivido por mulheres, seu desdobramento em diversos papéis como casa, filhos, 

trabalho. Quando sobrecarregadas deixam de viver sua vida em prol do cuidar dos outros. Tudo 

isso porque o sistema de família tem sido historicamente atrelado à mulher. E ela, enquanto pessoa 

humana se torna esquecida e deixada de lado. 

As tarefas atribuídas à mulher no lar sobrecarregam sua vida de modo a restringir sua 

participação fora dele, ou seja, á uma dicotomia entre “trabalho feminino” e “trabalho masculino” 

limitando o desenvolvimento da mulher. Assim, a divisão sexual do trabalho doméstico não só 

sobrecarrega a mulher, mas também beneficia o homem (KERGOAT, 2003). 

Percebe-se que as mulheres conquistaram muitas etapas no mundo do trabalho, mas ainda 

existe desigualdade visto que mesmo se deslocando para ele fora do lar, ela é dominada a continuar 

nele, acabando por exercer uma dupla jornada de trabalho. Essa relação desigual de gênero se 

reflete nos diferentes campos da vida social e acaba por intervir no desenvolvimento da mulher 

enquanto profissional e pessoa humana fazendo com que a mesma sofra por viver esta tripla 
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jornada: filhos, casa, trabalho e algumas ainda cuidam de seus cônjuges. 
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