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Prazer, sofrimento psíquico e as estratégias de def esa do profissional de 
Recursos Humanos: Uma proposta de ressignificação d o trabalho como 

operador de saúde, à luz da Psicodinâmica do Trabal ho. 
 

Claudia Muylaert Ribeiro de Castro Machado1 
Fernando de Oliveira Vieira2 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é investigar as vivências de prazer, sofrimento psíquico e 
estratégias de defesa que impactam a organização do trabalho dos profissionais de 
Recursos Humanos e propor medidas que possam ressignificar o trabalho como 
operador de prazer e de saúde para esse grupo de profissionais. A Psicodinâmica 
do Trabalho foi a abordagem teórica utilizada para apoiar a pesquisa. A metodologia 
empregada possui delineamento qualitativo, a coleta de dados foi realizada a partir 
de treze entrevistas semiestruturadas individuais com profissionais de RH com mais 
de dois anos de experiência, atuantes em empresas de diversos segmentos, 
localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Para análise dos dados, utilizou-se a  
Análise de Núcleo de Sentido. Os resultados indicam que os profissionais de 
recursos humanos estão sujeitos às contradições da organização de trabalho, que 
geram prazer e sofrimento ao mesmo tempo, e que favorecem o uso eficaz de 
estratégias de defesa, evitando assim, o adoecimento, embora a saúde possa estar 
sujeita a riscos em caso de falha dessas defesas. Foi proposto a Clínica do 
Trabalho, baseada no referencial teórico-prático da psicodinâmica do trabalho como 
estratégia de intervenção capaz de possibilitar a transformação da organização do 
trabalho e favorecer a ressignificação do prazer no trabalho. O conhecimento 
adquirido nesta pesquisa poderá ser aplicado para entender como se processa o 
envolvimento do trabalhador de Recursos Humanos com sua atividade e com o 
contexto ao qual está submetido. A pesquisa se mostrou eficaz por fazer circular a 
fala e promover a escuta dos trabalhadores. 
 
 
 
Palavras-chave:  Recursos Humanos; Sofrimento; Prazer; Psicodinâmica do 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Autora da pesquisa de Mestrado. Mestre em Sistemas de Gestão pela UFF. 
2 Orientador. Professor Associado III do Departamento de Administração da UFF. Coordenador do 
ESCOPO – Grupo de Estudos sobre os Coletivos de Trabalho e de Práticas Organizacionais – 
www.escopo.uff.br. Doutor em Educação pela UNIMEP, em 2003. 



3 
 

 
1- INTRODUÇÃO 

Historicamente, o trabalho tem se constituído como um dos principais modos 
de produção da existência social, com repercussões diretas sobre a condição de 
saúde dos trabalhadores. As constantes e aceleradas transformações no mundo do 
trabalho contemporâneo trazem inevitáveis consequências para a saúde e tornam a 
investigação e o tratamento do sofrimento, da dor e do desconforto físico e psíquico 
ainda mais complexos (MARTINS, MENDES, 2012). Nesse contexto, entender a 
influência da organização do trabalho na qualidade de vida, na saúde mental, no 
desgaste e no adoecimento dos trabalhadores é de fundamental importância, tanto 
para a compreensão quanto para a intervenção em situações de trabalho que 
podem levar a diversas formas de sofrimento, adoecimento e exclusão (LANCMAN & 
JARDIM, 2004). Entende-se por organização do trabalho o conteúdo da tarefa, o 
sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, a divisão 
do trabalho, as questões de responsabilidades, as prescrições que nem sempre 
correspondem ao trabalho real (DEJOURS, 2011). Esta pesquisa, que tem como 
temática a saúde do profissional de Recursos Humanos, procura compreender e dar 
visibilidade aos aspectos subjetivos que constituem a ação de trabalhar desses 
profissionais. Por isso, o objetivo desta investigação consiste na análise da 
organização do trabalho, das vivências de prazer e sofrimento e das estratégias de 
defesa utilizadas pelos profissionais de RH. Por fim, propõem-se ações para 
ressignificar o trabalho como operador de saúde. Especificamente, busca-se: 

 
A) Analisar a organização do trabalho dos profissionais que atuam na área de 

recursos humanos; 
B) Analisar as vivências de prazer e sofrimento dos profissionais de RH 

entrevistados; 
C) Identificar as estratégias de defesa desses trabalhadores frente ao sofrimento 

no trabalho; 
D) Propor ações na organização do trabalho do profissional de RH, que 

poderiam ressignificar o trabalho como operador de saúde. 
 
Esta pesquisa privilegia o profissional de RH em razão das responsabilidades 

atribuídas a este profissional, que responde pelo suporte à gestão de pessoas e lida 
com as questões críticas que envolvem a saúde e o bem-estar no trabalho. Ele 
executa um papel de colaborador, conselheiro e facilitador na criação, implantação e 
execução de práticas e ações voltadas para os trabalhadores e fornece suporte às 
gerências de área (LIMA E TORRES, 2011).  

Utiliza-se, neste estudo, a Psicodinâmica do Trabalho como referencial 
teórico, porque essa abordagem revela os aspectos visíveis e invisíveis do trabalho 
por meio da fala e da escuta do trabalhador, possibilitando a compreensão das 
vivências subjetivas no trabalho. As pesquisas nesta área investigam e analisam as 
inter-relações da organização do trabalho com a subjetivação e o processo de 
saúde-adoecimento, tendo como aspecto principal as vivências de prazer-
sofrimento. O prazer é naturalmente edificante, enquanto o sofrimento desestabiliza. 
Para lidar com o sofrimento, o sujeito desenvolve estratégias de defesa, que podem 
ser tanto coletivas quanto individuais. O sofrimento faz parte da condição existencial 
humana, mas pode ser amenizado, evitado ou ressignificado (MENDES, 2007). 
Existem pesquisas brasileiras realizadas com vários grupos de profissionais com a 
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abordagem da Psicodinâmica do Trabalho no Brasil: os bancários e trabalhadores 
anistiados políticos de uma empresa pública de comunicação (FERREIRA, 2007); os 
jornalistas de um órgão do serviço público (ANJOS, 2009); os cuidadores sociais de 
um abrigo de crianças e adolescentes, no município de Macaé, no Rio de Janeiro 
(LIMA, 2011); os catadores de materiais recicláveis da região Centro Norte de 
Palmas – TO (ASCAMPA) ( GHIZONI, 2013); os profissionais de odontologia do 
centro ambulatorial de um hospital universitário de Brasília (FERREIRA, 2013), entre 
outras. Para contribuir com a transformação da sociedade, tornando-a mais humana 
e saudável, este estudo investiga e traz à tona vivências de um coletivo de trabalho 
ainda pouco explorado: os profissionais de Recursos Humanos. Espera-se que a 
análise das vivências emocionais no trabalho possa aumentar o autoconhecimento 
deste profissional, sua autocrítica e a capacidade de lidar com seus sentimentos e 
assim fomentar uma prática profissional de relevância no ambiente corporativo, com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.   

 
2- REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 
A Psicodinâmica do Trabalho é uma teoria que vem sendo desenvolvida pelo 

médico, psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejours, que pesquisa a vida 
psíquica no trabalho há mais de 30 anos. Seu início se deu a partir da 
Psicopatologia do Trabalho, disciplina inaugurada nos anos 1950-1960. Em seguida, 
outras influências surgiram nesse percurso, evidenciando um referencial teórico de 
caráter interdisciplinar, com raízes na psicanálise, na hermenêutica, no 
existencialismo, na ergonomia e na psicossociologia. A Psicodinâmica do Trabalho 
rompe com o modelo tradicional da psicopatologia, quando Dejours questiona como 
pode a patologia mental não ser preponderante no ambiente organizacional e, diante 
dessa questão, direciona as pesquisas para investigar como o trabalhador faz para 
permanecer ativo no trabalho. Nesse giro epistemológico operado pela 
Psicodinâmica, a normalidade passou a ser entendida não mais como ausência de 
doença, mas como processo de permanente instabilidade entre organização e 
reconfiguração psíquica. Além disso, o foco de entendimento da normalidade 
deslocou-se da ausência de doenças geradas pelo trabalho para uma psicodinâmica 
das vivências de prazer, sofrimento e estratégias de defesa (FERREIRA, 2013, p. 
344). Por meio dos estudos da Psicodinâmica do Trabalho, é possível constatar o 
nexo causal entre o contexto laboral e as vivências de prazer e sofrimento que 
impactam a saúde e estão diretamente relacionadas ao potencial de adoecimentos 
dos trabalhadores. Desta forma, o sofrimento no trabalho depende, de maneira 
geral, da organização do trabalho e da possibilidade que o trabalhador tem para, a 
partir da sua criatividade e inventividade, adequar e flexibilizar os modos operantes 
das prescrições de trabalho às suas necessidades físicas e mentais (ANJOS, 2013). 
As relações de interdependências das questões acima são entendidas da seguinte 
forma: A organização do trabalho é responsável pelas vivências de prazer e 
sofrimento no trabalho. O sofrimento no trabalho mobiliza as estratégias de defesa e 
a intensidade do sofrimento pode demandar as defesas acima da capacidade dos 
trabalhadores e levá-los ao esgotamento físico e/ou mental. Este processo pode 
levar à exigência de novas defesas ou desencadear o adoecimento, que se 
configuram nas patologias do trabalho tais como: patologias de sobrecarga como 
LER e DOR, depressão, síndrome de Burnout, síndrome do pânico, entre outras 
(FERREIRA, 2007). 
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3- METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida por dois eixos principais, o levantamento 
bibliográfico e a condução de entrevistas com profissionais de RH. O levantamento 
bibliográfico da pesquisa foi realizado nas principais bases do Portal de Periódicos 
da Plataforma Capes, no qual foram selecionadas as bases de dados: Scopus 
(Elsevier), e SciElo. Procurou-se, também, a produção científica sobre o tema, em 
dissertações de mestrado, teses de doutorado e literatura (livros). A pesquisa se 
dividiu nas seguintes etapas: 

• Levantamento e pesquisa bibliográfica abrangendo os temas de 
estudo; 

• Pesquisa de campo, com realização de entrevistas semiestruturadas; 
• Transcrição e análise de conteúdo das entrevistas, à luz da PDT; 
• Análise dos resultados. 
 

3.1- Participantes 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais de RH, com mais de dois anos 
de experiência, atuando no Estado do Rio de Janeiro.  Participaram do estudo treze 
profissionais de RH, sendo dois do sexo masculino e onze do sexo feminino, com 
faixa etária entre 28 e 52 anos, cuja maioria tinha escolaridade correspondente ao 
nível superior completo. Para garantir o sigilo das informações, foram dados nomes 
fictícios de flores para os participantes. Dentre esses profissionais, dez atuam na 
cidade do Rio de Janeiro, dois em Niterói e um em Macaé. Participaram nove 
empresas de segmento e portes variados, conforme quadro abaixo: 
 

Quadro 1: Empresas participantes 

Nº IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO RAMO PORTE Nº DE PARTICIPANTES

1 Empresa A Macaé Óleo e Gas Grande 1

2 Empresa B Niterói Saúde Pequeno 2

3 Empresa C Rio de Janeiro Consultoria de RH Pequeno 3

4 Empresa D Rio de Janeiro Varejo Grande 2

5 Empresa E Rio de Janeiro Educação Grande 1

6 Empresa F Rio de Janeiro Pública Grande 1

7 Empresa G Rio de Janeiro Entretenimento Grande 1

8 Empresa H Rio de Janeiro Óleo e Gás Grande 1

9 Empresa I Rio de Janeiro Engenharia Civil Médio 1  
Fonte: Autora (2019) 

 

3.2 – Instrumento de coleta de dados 

Com base nos objetivos da pesquisa e seguindo as recomendações de 
Mendes (2007), estruturou-se o instrumento de pesquisa, que consta em anexo, com 
base na referência bibliografia da Psicodinâmica do Trabalho. Com o roteiro 
proposto, buscou-se analisar a organização do trabalho, explorando as vivências de 
prazer/sofrimento dos profissionais de RH entrevistados e as estratégias de defesa 
por estes utilizadas.  
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3.3- Procedimento de coleta de dados 

No que se refere à coleta de dados, estes foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas abertas individuais. Antes de cada entrevista, foi 
entregue e assinado o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE). As 
entrevistas ocorreram individualmente, nas dependências da organização onde o 
profissional atuava, ou por Skype, no caso do profissional não ter agenda para fazê-
la presencialmente e duraram, em média, 30 minutos. Com o consentimento de 
todos os participantes, as entrevistas foram gravadas para posterior transcrição, 
nada foi anotado no ato da entrevista para não inibir o entrevistado. Três 
participantes da cidade do Rio de Janeiro foram entrevistados para pré-teste do 
instrumento de coleta de dados, porém essas entrevistas foram tão relevantes e a 
fala dos participantes tão rica no seu conteúdo, que decidiu-se aproveitá-las na 
formação dos núcleos de sentido. O critério utilizado foi estar atuando, no mínimo 
dois anos, na área de recursos humanos em empresas sediadas no Estado do Rio 
de Janeiro.  A partir deste critério, a escolha foi aleatória e seguiu de acordo com a 
compatibilidade de datas e horários deles com a pesquisadora. Já o término das 
entrevistas se deu por saturação das respostas. 
 

3.4- Procedimento para análise de dados 

Para análise de dados, foi definida a técnica Análise de Núcleos de Sentido, 
proposta por Mendes (2007). Trata-se de uma técnica adaptada do método análise 
de conteúdo, desenvolvido por Bardin (1977). O método se aplica a partir da 
transcrição das entrevistas individuais, leitura geral e marcação das falas que 
apresentam os temas relevantes para a pesquisa. Os temas devem ser agrupados e 
categorizados em núcleos de sentido, pelo critério de semelhança de significado 
semântico, lógico e psicológico (MENDES, 2007). Assim, estabeleceram-se os 
seguintes núcleos em relação ao profissional de RH, os quais serão apresentados, 
nesta ordem, na análise dos resultados: (1) Organização do Trabalho; (2) Prazer no 
Trabalho; (3) Sofrimento no Trabalho;  (4) Impacto do trabalho na Saúde; (5) 
Estratégias de defesa.   

As falas dos participantes foram apresentadas porque, segundo a 
Psicodinâmica do Trabalho, os trabalhadores são os verdadeiros protagonistas e o 
acesso à vivência do trabalho só pode existir se instrumentalizada pela palavra 
(DEJOURS, 2011). 
 
 

4- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 – Sobre a Organização do Trabalho do profission al de RH 

Núcleo de Sentido 1:  “Eu me sinto espremido diariamente” 

Os profissionais de RH entrevistados trabalham em salas com ar 
condicionado, a carga horária em geral é de 8 a 10 horas por dia, a flexibilidade de 
horário ocorre em poucos casos. Em geral, o espaço físico é aberto e os 
profissionais permanecem a maior parte do tempo trabalhando no computador, 
utilizando mouse. Muitos relatos são de salas abertas, onde há movimento de 
pessoas, ruídos oriundos da equipe de trabalho e interrupções constantes, pois o 
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RH faz essa interface entre empresa e funcionário: “(...)é um ambiente totalmente 
aberto, tem ruído, tem gente passando pra lá e pra cá(...)muita gente me 
perguntando toda hora alguma coisa(...)eu preferia trabalhar de meio dia às dez da 
noite, porque depois das dezoito horas é que começa a ficar mais 
silêncio(...)”(Magnólia); “(...)o atendimento é full time, toda hora que alguém aparece 
a gente precisa atender.”(Antúrio); “(...) toda hora abrem porta, ligam no ramal e 
dependendo das coisas não dá para eu simplesmente atender depois, tem que ser 
atendido na hora.”(Dália); “Meu ambiente de trabalho é totalmente aberto, eu não 
tenho sala fechada, eu fico em uma baia normal, mesmo exercendo um cargo de 
liderança(...)”(Narciso).   

Como o departamento de Recursos Humanos é um canal de atendimento 
interno para os outros colaboradores, os profissionais de RH sofrem pressões para 
estarem sempre receptivos, motivados e com uma postura positiva: 

  
“(...) é uma área em que nós somos cobrados por ser exemplo de tudo, 
então é como se o RH não pudesse sofrer, não pudesse ter problema, 
quem trabalha em RH não chora, não sente dúvida, medo, você é o porto 
seguro de todo mundo, o muro das lamentações, todo mundo que tem 
problema vem procurar você e você não pode ter essas coisas. RH não fica 
doente, RH não tem pressão(...) eu quero saber quem cuida do RH? Não 
tem um RH para cuidar do RH, não é?” (Magnólia) 
 

Quanto ao trabalho prescrito, percebe-se que existe uma descrição de cargo 
para maioria dos profissionais entrevistados, mas ela sempre é genérica, não 
detalha o manejo das situações que esse profissional enfrenta no seu dia a dia: 
"(...)a gente não entra no detalhe do micro, lá da parafuseta, mas trata-se de um voo 
alto, dos principais pilares.”(Narciso); "(...)é mais resumida, porque considera as 
principais responsabilidades."(Jasmim); “(...)são aquelas coisas básicas mesmo e 
não chega, não aprofunda(...)"(Violeta). 

Quando o profissional de RH é posto em confronto com o real e ocorrem 
acontecimentos inesperados e imprevistos, no seu ofício de lidar com pessoas, cada 
situação é única, assim como também cada subjetividade e precisa ser analisada 
como tal, pois cada situação requer um tratamento. Por ser um canal de ouvidoria e 
cuidador, o RH convive com o inesperado diariamente e precisa de alguma forma 
dar conta das questões trazidas pelos trabalhadores no contexto organizacional e 
essas situações enfrentadas não constam em nenhuma das descrições de cargos 
dos profissionais entrevistados. Foram encontradas também na organização de 
trabalho do profissional de RH as dificuldades em relação ao volume de trabalho, a 
sobrecarga de trabalho, o impacto da falta de planejamento e organização do fluxo 
de processo. Quando ocorrem falhas no processo, eles sofrem com prazos 
apertados e precisam redobrar os esforços para atender o objetivo esperado. 
Quanto à divisão de trabalho, nota-se que isso é facilitado pela cooperação existente 
entre a equipe de trabalho, mas foi relatado por um gestor a necessidade de entrar 
para atuar no processo junto com a equipe, quando o volume de trabalho aumenta 
muito, a fim de desafogar e conseguir entregar nos prazos estabelecidos. Seguem 
relatos dos entrevistados: 

 
"(...)a dificuldade maior é o volume de trabalho e a forma como ele chega, 
as coisas são meio atropeladas e um grande volume(...)"( Jasmim) 
 
" tem uma dificuldade que é o volume, é um volume muito grande para 
headcounts muito pequenos(...)tem que entregar mais do que eu entregava, 
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mas com menos recursos, menos pessoas e isso é uma dificuldade muito 
grande(...)é uma grande dificuldade conseguir fazer isso tudo rodar da 
melhor forma possível, sem tirar a vida e sem massacrar a equipe(...)"( 
Narciso) 
 
"(...)vem mais demanda, mais demanda, e você vai começando a executar 
certas atividades, certas operações que a princípio não era papel seu 
talvez(...)você acaba fazendo para desafogar a equipe "( Narciso) 
 
“Eu tento negociar ou eu acabo estressando quem vai fazer, estressando no 
sentido de botar velocidade.” ( Magnólia) 
 

4.2 - Quanto às vivências de prazer no trabalho 

Núcleo de sentido 2: “ver o profissional satisfeito, feliz, trabalhando porque 
gosta do ambiente de trabalho e porque gosta da empresa, não somente para poder 
ganhar o salário(...)”         

O conceito de prazer é central para abordagem da Psicodinâmica do 
Trabalho, pois o trabalho pode ser tanto fonte de prazer ou de sofrimento, nessa 
abordagem ambos são indissociáveis e o trabalho contribui para transformar 
sofrimento em prazer a partir de condições sociais, políticas e éticas da organização 
e dos processos de trabalho. Assim, define-se o prazer como um princípio 
mobilizador, que coloca o sujeito em ação para a busca da gratificação, da 
realização de si e reconhecimento pelo outro da utilidade e beleza do seu trabalho 
(MENDES, MULLER, 2013).  

Os profissionais entrevistados relataram como fonte de prazer a relação e 
convivência com as pessoas, na gestão e no cuidado com os outros trabalhadores, 
na atuação em equipe, na contribuição para o desenvolvimento profissional e 
pessoal dos trabalhadores, na liberdade para criar e inovar no trabalho, na execução 
da tarefa bem feita, no conhecimento adquirido e nos desafios constantes que 
variam a rotina monótona dos serviços. 

Ferreira (2011), ao analisar o trabalho vivo de produção literária dos 
escritores, aponta três aspectos relacionados ao prazer: prazer da invenção e da 
significação, prazer do encontro com o outro e prazer da dissonância. Nota-se entre 
os profissionais de RH a valorização do encontro com o outro, já que muitos 
entrevistados relatam grande prazer nessa convivência com as pessoas, na gestão 
e no cuidado de pessoas ou em poder atendê-las e ser útil, “fazer a diferença”. 
Desta forma, as relações interpessoais surgem como um indicativo de prazer, o 
sentimento de pertencimento a um grupo, que trabalha junto, o trabalho de equipe, a 
cooperação que supera as dificuldades encontradas, conforme as falas 
apresentadas abaixo:  

 
"A relação com as pessoas, especialmente quando você vê que consegue 
contribuir para as pessoas de alguma forma, dentro da carreira, dentro do 
desenvolvimento profissional delas. É aquela parte que o dinheiro não 
paga." (Magnólia) 
 
" (...)gerir pessoas, mais especificamente a possibilidade de conversar, 
ajudar no desenvolvimento da carreira delas, dividir algumas experiências, 
construir coisas, processos, projetos de forma colaborativa, 
compartilhada(...)e ver as pessoas engajadas é muito legal" (Jasmim) 
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" É o cuidar das pessoas, onde eu posso realmente imprimir um cuidado, 
posso fazer a diferença na vida da pessoa de alguma forma." (Margarida) 
 
"É ver meu time engajado e atuando de forma leve, de forma feliz, trazendo 
resultados para o cliente sem muito sofrimento." " que as pessoas venham 
trabalhar felizes e deem valor para aquilo que elas estão fazendo." (Narciso) 
 

A possibilidade de criar e inovar no trabalho também é vivenciada como 
prazer, de poder implantar e flexibilizar processos, sugerir ações, isto é, fazer uso da 
imaginação e criatividade na organização do trabalho, essa possibilidade está 
presente no dia a dia dos profissionais entrevistados:  

 
“Total (flexibilidade).  A empresa é muito inovadora, existe uma busca pela 
inovação, pela transformação(...)é uma necessidade constante da gente 
buscar novas formas de fazer, de forma mais digital(...)" (Narciso) 
 
"O que eu sinto prazer é a flexibilidade que eu tenho para inovar e criar. Eu 
tenho essa capacidade de poder oxigenar, eu tenho muita liberdade para 
implantação dos meus projetos." ( Petúnia) 
 
" Quando tenho liberdade de criar, de usar minha habilidade, colocar em 
prática o que eu venho aprendendo, o que eu venho investindo na minha 
carreira(...)e quando eu sou desafiado, não gosto de mesmice.”( Antúrio) 
 

Outro fator de prazer é o reconhecimento profissional pelos pares e 
superiores. Dos profissionais de RH que participaram dessa amostra, nove 
responderam que se sentem reconhecidos pelos pares, supervisores ou alta 
administração, já quatro não se sentem reconhecidos. Um dos participantes 
comentou sobre a dificuldade da alta administração reconhecer o trabalho que não é 
palpável:  

 
“Eu não acho um trabalho totalmente reconhecido não(...)hoje depois de 
bastante tempo a gente se faz reconhecer, mas é um trabalho que está 
entre linhas(...)o processo que é palpável todo mundo vê, mas aquilo que 
não é palpável, que está no estratégico, que está entre linhas, não é 
reconhecido." ( Petúnia) 
 

Lima (2013), ao abordar o reconhecimento, problematiza a questão da 
invisibilidade no trabalho, reconhece que o trabalho, nas suas principais dimensões, 
é da ordem do invisível, como a vivência do sofrimento e o próprio uso da 
inteligência. Denota que essa situação ainda se mostra mais extrema nas atividades 
de serviço, no trabalho do cuidado, como no caso dos cuidadores sociais em que o 
núcleo da atividade se refere a questões afetivas e relacionais, que, por suas 
características, já se sustentam como invisíveis. Esta particularidade da invisibilidade 
do trabalho repercute como mais uma variável para a falta de reconhecimento 
identificada nos espaços laborais. Ressalta ainda que o reconhecimento diz respeito 
inicialmente ao registro do fazer, do trabalho em si, mas, depois, destina-se para o 
registro do ser, da realização do “eu” e, assim, encontra-se a possibilidade de 
fortalecimento da identidade. Além disso, é nesta dinâmica de reconhecimento que 
se pode construir o sentimento de pertencimento a uma coletividade, a um grupo 
profissional, representando um contraponto à solidão. Desta forma, identidade e 
sentimento de pertencimento colocam-se aqui como alicerces da saúde mental. 
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4.3 – O sofrimento no trabalho. 

Núcleo de sentido 3 : A gente fala que na hora do almoço é o nosso banho 
de sol(...)parece que ela não gosta de ver pessoas felizes(...)”  (Rosa) 

Esse núcleo de sentido corresponde às vivências de sofrimento 
experimentadas pelo profissional de RH na realização das suas atividades. O que 
lhe causa danos emocionais e sobrecarga psíquica. Temas como prazos muito 
curtos, não concordar com as decisões tomadas pela gestão, “politicagem”, pouca 
proatividade, falta de planejamento e organização, falta de informação, injustiças no 
trabalho, a falta de respeito com o próximo, burocracia, crise econômica do país, 
gestão autoritária, assédio moral e racial, carência de atualização e treinamento 
foram presentes. O estilo de gestão em uma das empresas entrevistadas foi 
apontado como gatilho de sofrimento de mais de um trabalhador, por ter sido 
inicialmente uma gestão de área muito autoritária e imediatista, pautada em relações 
de dominação, assédio e até comentários racistas. Fica evidente, nos depoimentos 
dos entrevistados, o sofrimento causado por esse estilo de gestão. 

Vieira (2007) aponta que a pressão por resultados, o aumento da 
responsabilidade e o acúmulo de tarefas não podem desvirtuar a atuação gerencial 
de desenvolver os funcionários, é preciso corrigir essa “visão míope” do processo 
evolutivo de pessoal. Frisa, ainda, que sobre a questão da autonomia, é crucial 
entender que, se por um lado, cabe ao gestor “ fazer trabalhar”, por outro, também 
cabe “deixar livre”, para que se pense esse trabalho. 

Alguns entrevistados também relataram vivências de sofrimento ético. Esse 
termo tem origem no âmbito da Psicodinâmica do Trabalho e é entendido como 
sentimento experimentado pelo sujeito que participa de situações das quais discorda 
intimamente, agindo de forma contrária a seus valores, quando não consegue 
enfrentar e confrontar aquilo que considera reprovável, sendo contraditório aos seus 
princípios morais. O sujeito, ao cometer atos que ele próprio repudia, fica exposto a 
um conflito moral e emocional e vivencia o sofrimento por manifestações de 
insegurança, vergonha, medo e angústia. Nessa perspectiva, o sofrimento ético 
significa uma vivência subjetiva intermediária entre doença mental e bem-estar 
psíquico (VASCONCELOS, 2013).  

O profissional de RH vivencia sofrimento ético por não concordar com certas 
decisões tomadas pela gestão da empresa e precisar fazer parte delas ou até 
mesmo executá-las, o profissional se comporta de forma resignada frente a esse 
conflito, por entender que existe uma hierarquia nesse processo de tomada de 
decisão, mas o sentimento de sofrimento gerado por tais aspectos não é negado 
pelo profissional de RH, ele afirma que sofre. Os profissionais também relatam o tipo 
de sofrimento patogênico que impulsiona o trabalhador progressivamente para a 
doença, no entanto, alguns dos entrevistados conseguem converter esse sentimento 
em sofrimento criativo, para buscar soluções que os mantenha ativos no trabalho. 
Todos esses fatores de sofrimento estão presentes nas narrativas dos entrevistados: 

  
"Tomada de decisão sem considerar o impacto que vai ter no outro(...)a 
forma como a empresa opta por se relacionar, por tomar as decisões sem 
considerar as variáveis, que ali tem uma outra pessoa, não é só um 
headcount, tem alguém que pensa, que sente, eu acho que a gente peca 
por isso, isso pra mim é sofrimento." (Tulipa) 
 
"Eu chamo “reme-reme”, são as coisas não evoluírem, fica sempre rodando 
no mesmo assunto e as soluções não vêm. Então você tem algumas coisas 
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para desenvolver e não tem apoio, não tem solução para aquilo, não tem o 
direcionamento, isso é cansativo, é desgastante.” (Magnólia) 
 
" A questão da vaidade, dos egos, dos atos políticos que ainda são muito 
presentes dentro das organizações, isso é uma questão que me incomoda, 
é aquela questão de pisar em ovos, de você sempre ter que pensar como é 
que você vai fazer." "(...)acaba tendo muito mimimi, muito leva e traz, então 
em alguns momentos isso é uma coisa que me tira bem a paciência.”  
(Narciso) 
 
"A falta de planejamento e de organização é uma coisa que me 
consome."(...) " A injustiça no trabalho é outra coisa que me incomoda. Falta 
de respeito é outra coisa que não é legal"  (Jasmim) 
 

O sofrimento pode encaminhar-se para diferentes destinos, pode se tornar 
patogênico ou criativo. Quando o sujeito se defronta com imposições externas 
rígidas nas relações de trabalho e fica impedido de torná-la mais confortável às suas 
necessidades fisiológicas e aos seus desejos psicológicos, acontece o sofrimento 
psíquico, as descompensações mentais e doenças somáticas, seria o sofrimento 
patológico (DEJOURS, 2004).  Já o sofrimento se torna criativo quando o sujeito 
consegue transformá-lo em prazer e atua como um mobilizador para mudanças, 
impulsionando para a busca de soluções e assim beneficia a organização do 
trabalho e contribui para a realização pessoal.  

 
4.4-Impacto do trabalho na saúde  

Núcleo de sentido 5:  “(...)tem oscilações nítidas no meu comportamento, no 
meu emocional e muito relacionado ao trabalho, 100% ao trabalho." 

Neste núcleo, foi abordado o impacto que o trabalho causa na saúde mental e 
física do profissional de RH. Algumas situações relatadas sinalizam o 
enfraquecimento das estratégias de defesa e aparecem situações de adoecimento 
patológico como as doenças psicossomáticas.  Diante do confronto com o real do 
trabalho, o trabalhador pode ter vivências de prazer ou sofrimento e essas podem se 
expressar no corpo.  “Então, é numa relação primordial de sofrimento no trabalho 
que o corpo faz, simultaneamente, a experiência do mundo e de si mesmo” 
(DEJOURS, 2004). Os profissionais entrevistados associam o impacto do trabalho 
ao estresse, crise de angústia/ansiedade, vontade de desistir do trabalho, cefaleia, 
insônia, dor de estomago, cansaço e fadiga, aumento de apetite, tensão nervosa, 
depressão, dores no corpo, problemas de coluna, irritabilidade constante, tendinite, 
herpes, câimbra e dormências no corpo, conforme apontam as narrativas:  

 
" (...)recentemente tive uma crise de ansiedade muito forte aqui na 
empresa(...)eu já sou muito ansioso, então, só reforçou essa ansiedade e aí 
eu precisei ir ao médico e estou em tratamento para ver essa questão da 
ansiedade. Então isso sem dúvida foi fruto do trabalho. É nítido assim, 
porque eu perco o sono, eu fico ansioso e em alguns momentos eu fico 
triste(...)." (Narciso) 

"Sim, altera 100% do meu comportamento. A agitação do meu trabalho 
influencia 100% das minhas relações, inclusive na forma de dormir, muita 
das vezes eu acordo de madrugada pensando em alguma coisa que eu 
deveria estar entregando com um bolo no estomago e depois não consigo 
dormir e vem a insônia." ( Jasmim) 
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"O estresse é o que acaba impactando mais, em todos os outros quesitos 
na minha vida. É estresse no trabalho e acabo, durante todo o dia, quando 
chega a noite eu continuo estressada e é uma sensação de irritabilidade 
constante. "(Verônica) 

 “(...)Ansiedade, estresse, às vezes muita dor de cabeça(...)eu preciso de 
um emprego, então, muitas vezes você se cala, vai adoecendo por dentro, 
você vai ficando doente, então interfere sim na saúde de todos e o ambiente 
de trabalho pesado interfere muito na saúde." (Rosa) 

4.5 – Estratégias de defesa 

Núcleo de sentido 6: “Eu tento controlar(...)” 

Para fazer frente ao sofrimento oriundo de tais situações, os profissionais de 
RH revelaram algumas estratégias de defesa. Os mecanismos de defesa são 
mobilizados pelos indivíduos no contexto organizacional, para permitir-lhes suportar 
a angústia. Segundo a Psicodinâmica do Trabalho, as estratégias de defesa atacam 
uma angústia real de que a doença atinja o corpo e torne o sujeito incapaz. 
Ressalta-se que não se trata de uma angústia intrapsíquica, mas sim de um perigo 
real, qual seja, ficar impossibilitado para o trabalho. As estratégias de defesa 
mascaram o sofrimento e, por isso, ele não é imediatamente identificável, assim 
disfarçado, o sofrimento só pode ser revelado através de uma mascará própria de 
cada profissão, que constitui, de certa forma, sua sintomatologia. O sofrimento do 
trabalho dá lugar ao que é chamado de “ideologia defensiva da 
profissão”(DEJOURS, 2011). 

Identificamos que os profissionais de RH se empenham em manter um 
autocontrole no trabalho, que permita uma circulação adequada e harmoniosa entre 
os colaboradores, pares e alta direção.  Recorrem também ao distanciamento do 
problema quando percebem que não há muita flexibilidade na organização do 
trabalho e as válvulas de escape, como a atividade física, tem um espaço importante 
na vida de alguns dos entrevistados. Diante da sobrecarga de trabalho, apresentam 
a hiperatividade e aceleração. Devido a essas defesas, o profissional consegue 
manter-se ocupado, pela própria atividade e neutraliza qualquer pensamento que 
não estiver diretamente relacionado a execução da tarefa e permanecer ativo 
trabalhando ( DEJOURS, 2011). Algumas falas dos participantes expressam essas 
defesas: 

 
“Eu tento controlar. Eu tenho consciência de quando eu estou 
estressada(...)não adianta ficar me lamentando, então eu vou ser 
profissional(...)eu vou isolar essa variável do estresse e vou continuar o meu 
trabalho da melhor forma, sem alterar tom de voz, sem deixar me entregar, 
sem contagiar a equipe, contaminar a equipe, mas eu procuro ter atividades 
fora do trabalho para manter minha mente sã.”(Tulipa) 

“É bem verdade que as vezes vem uma preocupação ou outa, mas procuro 
de alguma forma controlar(...)”  

“ (...)é como seu eu tivesse que fazer um controle mental o tempo inteiro."                
(Violeta) 

O profissional de RH precisa ter uma postura de empatia com o outro, agir 
com diplomacia, calma, dinamismo e liderança motivadora. Na verbalização dos 
profissionais, verificam-se as estratégias que utilizam a fim de manter o autocontrole 
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necessário à função que exercem. Geralmente, recorrem à terapia, psicofármacos, 
tratamento médico, florais, conforme as narrativas apontam:  

 
“A primeira coisa é identificar, muitas vezes a pessoa está tão tomada que 
ela não identifica(...)Eu faço análise pessoal, é uma coisa que eu acho 
muito importante na minha vida.”   (Petúnia)     

“Floral, meditação e terapia. É verdade estou falando sério.” (Jasmim) 

 “Atualmente estou meditando e isso tem ajudado bastante(...) ajudado 
bastante a controlar meu estresse e a minha irritabilidade.” (Verônica) 

“(...) uso de medicação, mas muita atividade física.” (Narciso) 

Alguns entrevistados relataram manter um afastamento afetivo e, assim, obter 
a objetividade necessária para executar suas atividades, como a de ouvir e 
aconselhar outros profissionais.  

“(...) às vezes quando eu estou muito tomada, eu tento dar uma 
separada(...)eu começo a trabalhar o distanciamento da questão(...)”.           
( Petúnia) 

  “eu tento me desligar totalmente daqui quando eu saio(...)respeitar o meu 
limite também para não adoecer tanto, não ter uma síndrome de Burnout ou 
algo do gênero.” (Iris) 

Observou-se uma preocupação na comunicação e na postura principalmente 
com a alta administração, uma atenção voltada para a forma de manejar essas 
relações entre empresa e trabalhadores, uma preocupação com o relacionamento 
com os subordinados e pares, com o intuito de evitar conflitos e não contagiar a 
equipe, como se infere nas narrativas: 

 
“É um trabalho que você necessita ter muito relacionamento dentro e fora, 
então se você está, de repente, em um dia cansada, mais mal-humorada, 
em um período de muitos problemas, você acaba tendo dificuldade nisso e 
você tem que se manter.” ( Magnólia) 

“ (...)você está ali meio que como um sanduiche e você tem ali algumas 
decisões , mas você não tem todas as decisões e ao mesmo tempo você 
precisa estar sempre costurando as pontas para cima e sendo muito 
cobrado por baixo, então, ficar nesse meio campo é sem dúvida um 
desafio(...)” ( Narciso) 

Outro recurso utilizado como defesa é a busca do prazer e de realização 
pessoal fora do ambiente de trabalho. Para o sofrimento não refletir no trabalho, 
buscam válvulas de escape que propiciem mais equilíbrio. Além do esporte, também 
citam: “amigos, família, fazer atividades que eu gosto, ler, praia, viajar(...)” (Iris) 

 
 “(...)eu sou uma pessoa muito ligada ao esporte, eu não vivo sem o 
esporte, eu começo o meu dia através do esporte(...)só não faço esporte no 
domingo, a corrida pra mim é fundamental.” ( Petúnia) 

 “Eu faço academia quase todo dia, ou pelo menos quatro vezes por 
semana, eu preciso colocar endorfina para o corpo....” ( Margarida)  

“(...)quando eu percebo que estou bem assíduo na academia, eu percebo 
que essa conexão entre o trabalho e vida pessoal, ela fica mais marcada, 
eu consigo desconectar melhor(...)” ( Antúrio) 
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5- Ações para ressignificar o trabalho como operado r de saúde 

Diante dos achados desta pesquisa, na qual as vivências de prazer e 
sofrimento e as estratégias de defesas utilizadas pelos profissionais de RH foram 
identificadas e analisadas, buscaram-se ações que pudessem ressignificar o 
trabalho como operador de saúde. A abordagem da Psicodinâmica do Trabalho, 
propõe a Clínica Psicodinâmica do Trabalho, como uma prática na qual o 
trabalhador pode ter a chance de refletir e se reapropriar da realidade do seu 
trabalho. Araújo (2013) define a Clínica do Trabalho como um  espaço onde o 
objetivo é investigar a relação do indivíduo com a atividade laboral através da fala 
dos sujeitos que executam as rotinas de trabalho em uma organização. Nesse 
ambiente, poderiam expressar suas impressões, sentimentos e percepções 
relacionadas aos pares, superiores, subordinados, tarefas realizadas, resultado e 
sentido do que fazem.  A escuta nesta prática envolve a figura de um clínico 
especialista e é realizada no setting das sessões, no ambiente profissional, de forma 
que as questões geradoras de incômodo psíquico são abordadas para que sejam 
questionadas e elaboradas e novas formas de ser possam emergir. Assim, acredita-
se que a Clínica do Trabalho possa ser capaz de possibilitar que o profissional de 
RH possa simbolizar seus sintomas, descrevendo e contextualizando a organização 
do trabalho e tirando o véu do mal-estar para poder construir um campo em que se 
possa experimentar o encontro com o novo. Logo, o trabalhador pode estabelecer 
uma mediação com a realidade vivida, criando no coletivo da sua categoria 
profissional, uma experiência política para o enfrentamento dos processos de 
sofrimento no trabalho.  

A prática da clínica do trabalho pode permitir aos trabalhadores a mobilização 
necessária para impulsionar ações na organização do trabalho que o tornem menos 
penoso e mais saudável. Nessa dinâmica, entende-se como ações que possam 
ressignificar o trabalho como operador da saúde, segundo as pesquisas em 
Psicodinâmica: (1) Flexibilizar, dentro do possível, as atividades, horários, 
relacionamentos no ambiente de trabalho; (2) Praticar o reconhecimento; (3) 
Incentivar a cooperação; (4) Estabelecer relações de confiança (5) Incentivar a 
criatividade e inovação (6) Incrementar a mobilização do coletivo de trabalho (7) 
Criar um espaço para expressão do coletivo de trabalho (8) Capacitar os 
profissionais de RH para escuta adequada.  

 
6- CONCLUSÃO 

 A relevância deste estudo se faz presente ao propiciar conhecimento sobre a 
organização do trabalho, as vivências de prazer, sofrimento psíquico e estratégias 
de defesa dos profissionais de RH. |Espera-se que os resultados obtidos com essa 
pesquisa possam contribuir para o autoconhecimento deste profissional, sua 
autocrítica e a capacidade de lidar com seus sentimentos e assim venham a ser 
aplicados para fomentar uma prática profissional mais saudável e de relevância no 
ambiente corporativo, que respeitem os direitos humanos e promovam um 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do Planeta.  
Esse estudo produz inovação e colabora com a sociedade, ao promover uma 
consciência crítica e uma reflexão sobre a prática profissional do trabalhador de RH, 
colaborando para que este exerça seu papel de agente de mudanças no coletivo de 
trabalho, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários, que venham a ressignificar o prazer e minimizar o sofrimento no trabalho. 
Compreende-se que esta pesquisa também contribuiu como fonte para novas 
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perspectivas e visões sobre a relação saúde – trabalho desses profissionais, uma 
vez que há poucos estudos científicos voltados para a dinâmica prazer/ sofrimento 
dessa categoria.  Acentua-se que diante dos resultados, buscou-se uma estratégia 
de intervenção que pudesse ser aplicada para melhoria contínua das questões 
apresentadas neste estudo e ressignificasse o trabalho como operador de prazer e 
saúde. Foi recomendada a prática da Clínica Psicodinâmica do Trabalho como 
estratégia de intervenção. A utilidade de realização deste estudo não se esgota em 
seus achados analíticos, contudo, abre portas para futuras investigações. Entre as 
possibilidades de futuras pesquisas, salienta-se a necessidade de ampliar os 
estudos para a compreensão dos fenômenos psíquicos vivenciados no ambiente 
corporativo. Indica-se também pesquisar a viabilidade de práticas clínicas em 
empresas privadas. 
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ANEXO 1: Instrumento de coleta de dados 

 

BLOCO DE PERGUNTAS: BLOCO 1 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO Objetivo específico Fundamentação teórica Referências

BLOCO DE PERGUNTAS: BLOCO 2 - VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO

BLOCO DE PERGUNTAS: BLOCO 3 - ESTRATÉGIA DE DEFESA

ROTEIRO DE PERGUNTAS

DISSERTAÇÃO: Prazer, sofrimento e estratégias de defesas do profissional de Recursos Humanos: Uma proposta de ressignificação do trabalho como operador de 

saúde psíquica.

DEJOURS (1987, 2011, 2017); 

MEDEIROS, MARTINS, 

MENDES(2017); FACAS(2013)

DEJOURS (1987, 2011, 2017); 

MENDES (2007); FERREIRA 

(2007) 

AUGUSTO,FREITAS,MENDES 

(2014); SOUZA, BRITO, 

AGUIAR, MENEZES(2017); 

OLIVEIRA, FERREIRA ( 2015); 

GUI(2002)

DEJOURS (1987, 2011); 

MENDES (2007); MAIA (2016)

O intervalo irredutível 

entre o trabalho 

prescrito e o trabalho 

real.   

Analisar as vivências de 

prazer e sofrimento do 

profissional que atua na área 

de RH

Caracterizar os aspectos 

psicodinâmicos da 

organização do trabalho dos 

profissionais que atuam na 

área de RH

1- Quais são as atividades profissionais que você realiza? Existe alguma                                     

descrição formal das tarefas do cargo qie ocupa?                                                              

2-Você tem flexibilidade para alterar a forma de executar determinada 

tarefa ou implementar alguma inovação no processo de trabalho?                                                                                                                                       

3- Descreva o seu ambiente de trabalho ( sala, ruído, equipamentos).

1- O que você considera prazeroso no seu tabalho e o que você vivência 

como sofrimento no seu trabalho?                                                                                      

2- Como são as relações de trabalho com os colegas, chefias, alta direção e 

subordinados (caso tenha)?                                                                                           

3- Você vivência a cooperação no seu ambiente de trabalho?                               

4- Na sua opinião, o trabalho que você realiza é reconhecido? Por quem? 

Como?                                                                                                                               

5- Quais ações poderiam ser feitas para tornar o  seu trabalho mais 

prazeroso?

1- Quais as dificuldades que você encontra na realização do seu trabalho e 

como faz para enfrentá-las?                                                                                                                                                                                                                                                          

2-- O trabalho tem afetado o seu comportamento e/ ou sua saúde? Você 

percebe alguma alteração de humor, estresse, qualidade do sono, quaidade 

das relações, transtonos físicos?                                                                                   

3- Como você faz para lidar com isso? Para atenuar os impactos causados 

pelo trabalho? 

Identificar as estatégias de 

defesa desses trabalhadores 

frente ao sofrimento no 

trabalho

                                                  

As estratégias de defesa 

contra o sofrimento no 

trabalho

A organização do 

trabalho e o sofrimento 

no tapítulo                                     

Prazer e mobilização 

subjetiva no trabalho.

 

Autora (2018) 
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Anexo 2: Vivências de Prazer e Sofrimento dos Profissionais de RH entrevistados 
 

VIVÊNCIAS DE 

SOFRIMENTO

IMPACTO NA SAÚDE

ESTRATÉGIAS DE 

DEFESA

CATEGORIAS PESQUISADAS NOS PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS

Mecanismo pelo qual o trabalhador busca modificar, transformar e minimizar 

sua percepção da realidade que o faz sofrer. Esse processo é estritamente 

mental e não modifica a realidade.

Espaços físicos abertos, interrupções 

constantes, ruído, sobrecarga de trabalho, 

redução de pessoal, gestão autoritária, 

assédio.

Cuidar e gerir pessoas, atuar em equipe, 

promover mudanças na vida das pessoas, , 

desenvolver pessoas, flexibilidade para 

criar e inovar, equipe feliz e engajada, ter 

conhecimento e saber fazer. 

Prazos curtos, conflito entre valores 

pessoais e organizacionais,  "politicagem", 

sobrecarga de trabalho, falta de 

planejamento e organização, falta de 

informação, burocracia, crise econômica, 

assédio, carência de atualização e 

treinamento.

Cefaleia, herpes, aumento de apetite, 

insônia, depressão, crise de ansiedade

Autocontrole, Distanciamento do 

problema, Aceleração, hiperatividade, 

busca de válvulas de escape (esporte, vida 

social, família).

DEFINIÇÃO

É a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa, o sistema hierarquico, as 

modalidades de comando, as relações de poder, as questões de 

responsabilidade. A organização do trabalho atua no nível psíquico.

RESULTADOS ENCONTRADOS 

Está relacionado à satisfação de necessidades. Resulta da descarga de energia 

psíquica que a tarefa autoriza. Decorrem da organização do trabalho, são 

identificadas por meio da fala dos trabalhadores.

Sensações desagradáveis provenientes da não satisfação da necessidade. 

Estas são de origem inconsciente  e estão relacionadas aos desejos mais 

profundos do sujeito.Originado nas relações que o sujeito estabelece no 

trabalho. Dificuldades na situação de trabalho expressas por meio de sintomas 

específicos relacionados ao contexto sócio-profissional e a própria estrutura 

da personalidade.

Desprazer expresso numa vivência de sofrimento, com sintomas específicos. 

Dificuldades na situação de trabalho expressas por meio de sintomas 

específicos relacionados ao contexto sócio-profissional e a própria estrutura 

da personalidade.

CATEGORIAS

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO

VIVÊNCIAS DE 

PRAZER

 
 
Fonte: Autora (2019) baseada na teoria da Psicodinâmica do Trabalho 

 


