
I ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE DOS 
TRABALHADORES DOS CORREIOS 



SAÚDE MENTAL NO 
TRABALHO 



O QUE É SAÚDE? 

A “Organização Mundial 
de Saúde” (OMS) define 

a saúde como “um 
estado de completo bem-

estar físico, mental e 
social e não somente 

ausência de afecções e 
enfermidades”.  



O QUE É SAÚDE MENTAL? 
De acordo com a 

Organização Mundial da 
Saúde é um estado de 
bem-estar no qual o 

indivíduo é capaz de usar 
suas próprias habilidades, 
recuperar-se do estresse 
rotineiro, ser produtivo e 

contribuir com a sua 

comunidade. 



POR QUE A SAÚDE MENTAL NO 
TRABALHO TORNOU-SE TÃO DISCUTIDA 

NA CONTEMPORANEIDADE? 



SÉCULO XIX  
MISÉRIA OPERÁRIA 

Dejours (2009) 
 • Jornadas de 12/16 horas/dia 

• Crianças a partir de 03/07 
anos 

• Salários baixos e insuficientes 
• Moradia = Pardieiro  ▼ 
• Falta de higiene 
• Promiscuidade 
• Esgotamento físico 
• Acidente de trabalho 
• Subalimentação  
• Alta mortalidade / redução de 

longevidade 
 



 
 

Movimento higienista + movimento das ciências 
morais e políticas +  movimento dos grandes 

alienistas =  TRABALHO SOCIAL 
† 

Solidariedade operária + movimentos de luta + 
ideologia operária revolucionária =  

ESTADO REPRESSOR  
 
 



DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
1914 A 1968 

SAÚDE DO CORPO 
 SALTO QUALITATIVO NA 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
(devido à própria guerra) 

˭ 
Redução da jornada = 
aumento de produção 

Desfalque de mão de obra 
Reinserção de inválidos 

˭ 
 REVIRAVOLTA NA RELAÇÃO 

HOMEM-TRABALHO 
 



TAYLORISMO : “Albert Thomas, em 1916, reduz a 
jornada de trabalho para 08h00 por dia e constata o 

efeito paradoxal desta medida, sobre a produção 
...que aumenta!” 

Pouco a pouco elabora-se uma Medicina do 
Trabalho 

 “A LUTA PELA SOBREVIÊNCIA DEU LUGAR À LUTA 
PELA SAÚDE DO CORPO” 

 

 



 

APÓS 1968 
SAÚDE MENTAL 

  No terreno ideológico o 
Sistema Taylor é 
denunciado como 
desumanizante e acusado 
de todos os vícios. 

 

Aumentam as tarefas em 
escritórios e com elas as 
preocupações com a 
saúde mental. 

 



 

SOBREVIVÊNCIA      

DURAÇÃO EXCESSIVA DO TRABALHO  

 

SAÚDE DO CORPO 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO  

 

SOFRIMENTO MENTAL  

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 



O QUE É SAÚDE MENTAL NO 
TRABALHO? (vídeo) 



O QUE É O TRABALHO? 

 
Segundo Dejours (2012), 

Trabalhar é preencher a lacuna 
existente entre o prescrito e o efetivo, 
ou seja, aquilo que alguém me manda 

ou me ensina a fazer e o que eu 
realmente faço. 

 



O QUE É O REAL DO 
TRABALHO? 

“É o que se deixa conhecer por quem trabalha 
por sua resistência ao saber –fazer, aos 
procedimentos, às prescrições, aquilo que se 
revela, geralmente, como forma de resistência à 
habilidade técnica, ao conhecimento” 

 

 

O Russo 

 



OU SEJA... 

O real é a verdade que se revela por 
sua negativa: 

 

 

 
“É sempre afetivamente que o real do 
mundo inicia sua manifestação para o 

sujeito” – Clara e o brinquedo 
 
 



SUPERAR O REAL 

“É imperativo descobrir as origens do 
problema, às vezes inventar uma 

solução possível.” 

 

 

Adulando o ratinho 
 



 

A INTELIGÊNCIA INVENTIVA 
“...não se ensina uma criança a andar, pode-se segurá-la 
pelas mãos, mas não se explica como tensionar  os 
músculos, mover as articulações, encadear os 
movimentos. É necessário que ela descubra sozinha e 
que, como nós, passe à experiência do real... são 
inúmeras quedas, equimoses, até que ela descubra ou 
invente soluções para  recobrar o seu equilíbrio quando 
cambaleia.” 

 



A INTELIGÊNCIA ASTUCIOSA 

“Essa inteligência situa-se 
efetivamente nas vísceras e 
não no cérebro. É uma 
inteligência do corpo, não é 
uma inteligência cerebral.” 

 

O corpo como um todo 
sempre responde por toda 
experiência ocorrida.  

 

 

 

 



“A habilidade, a desteridade, o virtuosismo e a 
sensibilidade técnica passam pelo corpo, 
capitalizam-se e ficam nele gravados, razão pela 
qual pode-se dizer que não é apenas o cérebro 
que é o fundamento da integliência e da 
habilidade no trabalho, mas sim todo o corpo”. 



SIMBIOSE  
HOMEM - MÁQUINA 

O domínio de uma 
máquina-ferramenta passa 
pelo desenvolvimento de 
uma sensibilidade que se 
amolda a todas as suas 
características mecânicas. 
Estabelece-se uma simbiose 
com a máquina, de forma 
que essa faça parte do 
próprio corpo, tornando-o 
capacitado a SENTIR essa 
máquina. Se essa simbiose 
não for estabelecida há o 
risco de se sobreaquecer a 
máquina.  



A INTELIGÊNCIA DO CORPO 

A máquina passa a fazer 
parte do mundo afetivo 
e cognitivo do 
trabalhador. Ela se 
torna uma “pessoa”, 
alguém com quem ele 
compartilha o seu dia-
a-dia,  suas 
dificuldades. A esposa, 
a filha, a irmã...a 
namorada: 
 
“SIMBORA , GATINHA!”  

 
  



DESCOBERTAS DA  
INTELIGÊNCIA DO CORPO E 

AMBIGUIDADE 

“Ao tricotar e 
tirar as crianças 

do campo de 
visão, elas se 

colocam em um 
estado de 

escuta 
flutuante” 

 



 
CRIA-SE, PORTANTO,  
UM SEGUNDO CORPO 

 

Por isso o trabalho na 
sua essência não 
pertence ao mundo 
visível, razão pela qual 
somente poderá ser 
avaliado por sua 
produção, mas não por 
aquilo que é feito para 
que haja a produção. 
 



“Não sabemos e não podemos avaliar 
quantitativamente e objetivamente o 

trabalho” 

 



MAS TRABALHAR NÃO É 
APENAS PRODUZIR... 

É também uma 
ocasião para que a 

subjetividade possa 
realizar-se e é ainda 

um exercício de 
convívio num mundo 

caracterizado por 
relações de 

iniquidade, poder e 
dominação. 

 
 



COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO  
 

À coordenação prescrita o 
coletivo de trabalho responderá 
com a coordenação efetiva, que 
será estabelecida mediante 
acordos de cooperação acerca 
das regras de trabalho. A 
cooperação tem um 
compromisso técnico e social, 
pois trabalhar implica em 

produzir e viver junto. 

ATIVIDADE DEÔNTICA 
 



PARA QUE A COOPERAÇÃO 
OCORRA... 

É necessário que a inteligência 
e subjetividade individual 

sejam tolhidas, o que somente 
ocorre quando o sujeito 

recebe uma retribuição pela 
sua contribuição, que é 
justamente o próprio 

reconhecimento, não somente 
material, mas também 

simbólico.  

 



É quando então... 

O sofrimento deixa de ser 
patogênico e passa a ser 

CRIATIVO. 

 

É nesse momento que o 
indivíduo encontra PRAZER 

no trabalho. 

 

Ele descobre os SENTIDOS 
DO TRABALHO. 



E O QUE PODE DESESTRUTURAR 
ESSA COOPERAÇÃO? 

 
 
 
 
 

O medo!!!! 
 
 



MEDO DE QUE? 
Não é o medo do risco 

 

 

 

 

Porque o medo do risco cria 
estratégias coletivas de defesa e 

ideologia defensiva. 
 



ENTÃO,  
QUAL MEDO? 



“O MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO” 

Os ideais neoliberais são princípios que 
sugerem o sacrifício da subjetividade, 
essência do ato de trabalhar, que jamais 
poderá ser mensurável, em prol da 
rentabilidade e competitividade. 
 

Dentre esses princípios destaca-se a 
avaliação quantitativa e objetiva do 
trabalho, a qual impõe-se através da 
dominação e intimidação, visando 
sobretudo, banir a subjetividade dos 
debates acerca da economia e trabalho. 
 
 



O estabelecimento de contratos por 
metas, a individualização e a 
concorrência generalizada entre 
pessoas, equipes e serviços levam ao 
desenvolvimento de condutas desleais 
entre pares, bem como à destruição das 
solidariedades. 
 
 

Essas práticas isolam e desconstroem o 
viver junto, além de reduzirem a 
subjetividade e do próprio sentido de 
vida no trabalho, não obstante 
obtenham ao final um aumento 
extraordinário de produtividade e 
riqueza. São práticas utilizadas pelos 
regimes totalitaristas. 
 
 



E se tudo isso acontece 
é porque os homens e 
as mulheres estão 
concordando em assim 
viver. Assim, se a lógica 
do trabalho está 
gerando o pior, é 
possível que ela gere 
também o melhor.  
 
É preciso pensar e 
renovar conceitos nas 
relações entre 
subjetividade, trabalho 
e ação. 
 

 



A PSICOLOGIA DAS MASSAS  
 

ARTIFICIAL OU ORGANIZADA  
 

 

 

 

 

 

 

Igreja, Forças Armadas = Instituições e Estado 
 



 
 

Eliminação da vida do espírito, 
sentimento de potência 

invencível, desaparecimento 
do sentimento de 
responsabilidade, 

manifestação de tudo o que de 
ruim habita a alma humana, 

contágio mental, 
sugestionabilidade, quedas de 

muitos níveis na escala da 
civilização, volta ao instinto e à 

barbárie, espontaneidade, 
violência, ferocidade, 

entusiasmos e heroísmos dos 
seres primitivos, recurso ao 
pensamento por imagem, 

queda do rendimento 
intelectual, simplificação e 

exagero de sentimento, 
extremos. A vontade torna-se 
importante para o comando.   
 

NATURAL OU INORGANIZADA 



 

 

 

 

 

 

Sob o efeito do medo a massa organizada e 
ligada por acordos normativos, pode 
transformar-se numa massa não organizada, cuja 
coesão depende apenas de um conluio 
imaginário, o qual é estabelecido a partir de um 
perigo comum que coloca em risco a própria 
estratégia coletiva já construída, à exemplo do 
risco da demissão ou mesmo do receio de uma 
nova gestão de trabalho. 

 



A coesão coletiva contra o 
inimigo comum pode 

alcançar  
uma violência intencional 

contra o alvo comum:  
inimigo (externo) – o perigo 
que ameaça -  por exemplo:  
a nova gestão, a demissão 

em massa, etc. 
 

 E o bode expiatório 
(interno) – a vítima 
escolhida para ser 

sacrificada 
através de um assédio que 

poderá resultar num pedido 
de dispensa 

ou mesmo num suicídio no 
trabalho. 

 



“CHAMA O ÁRABE 

DE PLANTÃO!” 



O MEDO DA 
SOLIDÃO 

• É o medo do indivíduo em permanecer privado do 
reconhecimento. 

 

• Ele se torna assim submisso e oportunista, pronto a 
trair seus valores morais, visando evitar uma 

desestabilização psíquica ocasionada pelo medo. 

 

• Muitas vezes por detrás de um indivíduo dominador 
encontra-se uma identidade frágil que somente se 

mantém de pé porque é reconhecido.  

 

• Mas não tem autonomia! 

 



CONCLUSÃO 
Na massa organizada prevalecem as deliberações de cunho 

racional, os acordos normativos e a ética. 

 

  

 

 

 

Na massa não organizada prevalece a experiência de 
transformação do medo em sentimento de força invencível e 

até mesmo de onipotência. 

 

 

 



“O problema passa a ser então o do 
desenvolvimento da tolerância à injustiça. É 
justamente a falta de reações coletivas de 
mobilização que possibilita o aumento progressivo 
do desemprego e de seus estragos psicológicos e 
sociais, nos níveis que atualmente conhecemos.” 

Folha de São Paulo, 13.11.16 
 



E SOBRE ESSA BANALIZAÇÃO DA 
INJUSTIÇA SOCIAL,   

Dejours (2000) afirma: 

 “... o processo de mobilização 
de massa para a colaboração 
na injustiça e no sofrimento 
infligidos a outrem, em nossa 
sociedade, é o mesmo que 
permitiu a mobilização do 
povo alemão para o nazismo” 
(DEJOURS, 2000, p.107). 

  
 



O QUE É SAÚDE MENTAL NO 
TRABALHO? 

É a alquimia do Bem.  
É a possibilidade de 
transformarmos o 

sofrimento em prazer 
e assim encontrarmos 

Os sentidos do 
trabalho!   

 



E PARA QUE ISSO OCORRA... 
É preciso garantirmos, no mínimo, a 

construção e manutenção dos espaços 
coletivos de deliberação, formal e informal. 

 

 

 

 



POIS... 
É exatamente nesses espaços, que não precisam ocorrer 
necessariamente nos locais de trabalho, mas que podem 
ocorrer também no trajeto ou em qualquer outro 
contexto, como por exemplo a comemoração do 
aniversário de um colega,  numa partida de futebol e 
outros, em que as experiências compartilhadas poderão 
trazer alívio para o sofrimento, respostas para as dúvidas, 
além de trocas de experiências sobre o saber-fazer. 

 



MAS, PARA QUE EXPERIÊNCIAS 
POSSAM SER COMPARTILHADAS... 

É preciso que haja CONFIANÇA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

E para que haja CONFIANÇA, 



É PRECISO QUE HAJA 
SINCERIDADE 



LEALDADE 



HONESTIDADE 



RESPONSABILIDADE 
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