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Introdução
Por que um estudo qualitativo sobre o sofrimento no trabalho?

Você tem em mãos o resultado de muitas horas (muitas mesmo!) de escuta atenta e conversas provocativas. Quando decidimos investigar o sofrimento
psíquico causado pelo trabalho, apesar de ser uma
temática pouco abordada e debatida tanto nas organizações quanto academicamente (especialmente
no Brasil), sabíamos que ouviríamos longas, profundas e dilacerantes histórias que contam essa História.
Como sabíamos disso?
A 4CO atua nas mais diversas organizações, oferecendo serviço de pesquisa e planejamento em comunicação e cultura organizacional. Escutar atentamente aos públicos, por meio das mais diversas
técnicas, é a nossa pedra fundamental. Acreditamos
que desse processo emerge a real essência das coisas – o que torna possível compreender a fundo as
relações que se estabelecem e, dessa maneira, encontrar as melhores estratégias para a evolução dos
negócios e das pessoas envolvidas, concomitantemente. São soluções certeiras para nossos clientes,
mas que partem da compreensão sobre a percepção de outros, principalmente dos empregados.
Por estar sempre em contato com esses grupos,
conseguimos observar manifestações muito incipientes no campo social das organizações. São
temas que nos saltam aos olhos, inquietações latentes, ainda manifestas difusamente em diversos
discursos. Perceber tais pontos desconexos é o que
nos inspira a realizar pesquisas proprietárias sem
fins comerciais como esta. Somos impelidos a dar
voz aos envolvidos e organizar uma arena de debates para melhor compreensão desses assuntos.
Foi assim em meados de 2015. Durante um projeto,
observamos operadores da colheita de cana-de-açúcar organizando suas tarefas diárias através do
WhatsApp. Num ambiente tão inóspito, emergia ali
13

4co.com.br

uma maneira nova de realizar o trabalho, a gestão
das equipes e a comunicação. A plataforma era recente e ainda pouco utilizada para esses fins. À época, em uma parceria com a colega Viviane Mansi,
investimos na aplicação de uma pesquisa quantitativa sobre o tema. Foram diversas as contribuições
daquele estudo para aperfeiçoar os processos comunicacionais das organizações. Já em 2017, percebemos a necessidade de jogar luz à temática da
Diversidade – num estudo qualitativo que partiu da
constatação de que as empresas não tinham nem
representatividade nem práticas robustas sobre o
assunto, que ganhava corpo na sociedade dia após
dia. Portanto, este livro que você tem em mãos consolida os resultados do terceiro estudo que realizamos com esse mesmo intuito. Uma vez que nas pesquisas contratadas pelos nossos clientes, dos mais
distintos setores, não faltam relatos de profissionais
que manifestam frustração, angústia e medo, percebemos que a temática do sofrimento no trabalho
era o objeto que pedia maior reflexão dessa vez.
Com isso em mente, começamos nosso caminho
para compreender essa situação de uma perspectiva ampla.
Uma vez que o emprego de conhecimento teórico-prático é um dos nossos valores, o primeiro passo
foi buscar alguém com forte embasamento para
nos apoiar nessa empreitada. Assim, convidamos o
sociólogo Ruy Braga, que é especialista em sociologia do trabalho, professor titular do Departamento
de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP)
e o maior estudioso das relações de trabalho no
Brasil. Após intensas e profundas discussões iniciais
(o tema do trabalho é vasto, complexo e reaviva
paixões!), definimos a metodologia de pesquisa e
a fundamentação teórica do estudo (ver anexo I).
De um lado, o Método de Estudo de Caso Ampliado (sistematizado por Michael Burawoy, sociólogo
14

e professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia/EUA); e do outro, duas obras do psicanalista
Christophe Dejours (professor e diretor do Laboratório de Psicologia do Trabalho, na Universidade de
Paris, cujo pensamento admiramos e utilizamos há
muito tempo na 4CO).
Era preciso, então, ampliar nosso entendimento na
perspectiva do tempo e do espaço, uma vez que as
teorias dejourianas datam de aproximadamente 40
anos atrás e foram desenvolvidas no contexto francês (sim, sim! você leu certo: 40 anos! Dejours escreveu a obra A Loucura do Trabalho em 1980 – e ele ali
já apontava claramente esses impactos psíquicos).
Questionamo-nos: quais são os indicadores atuais
sobre o sofrimento psíquico causado pelo trabalho?
E no Brasil, o que se sabe sobre ele? Para responder
a estas e outras indagações, realizamos um desk research inicial. Foram mais de uma centena de outros
estudos, de pesquisas realizadas por instituições públicas e privadas e de matérias jornalísticas analisadas e sistematizadas para iniciar nossa ida a campo.
Feito tudo isso, era hora de delimitar o escopo da
pesquisa. Primeiro, definimos nosso objetivo: compreender o sofrimento psíquico oriundo do trabalho
(ou da sua ausência), a fim de identificar como se
estabelece no atual momento da história. Para isso,
realizaríamos, primeiro, uma investigação qualitativa, que é nossa expertise, com pessoas nos mais
diversos tipos de relação/situação de trabalho e, segundo, uma pesquisa quantitativa on-line, para medir as percepções encontradas.
Ao longo de dois meses, conduzimos 25 grupos focais e realizamos 5 entrevistas presenciais. Ao todo,
ouvimos as histórias de trabalho – e sofrimento,
muito sofrimento – de 80 pessoas. Não faltaram momentos em que os entrevistados compartilharam
angústias, se acolheram e choraram (e, nós, junto
15
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com eles). O resultado de tudo isso são cinco Achados: O trabalho é sempre violência; O mercado não
sabe o que quer; O sofrimento vem de cima; Renda
importa, acesso à saúde escraviza e o ócio liberta;
e O (não) futuro do (não) trabalho. Recomendamos
que você, leitor, leia-os na pele daquilo que todos
nós somos: trabalhadores e trabalhadoras, independentemente da atuação que temos, do vínculo
empregatício, de nossas raças e classes econômicas. Principalmente quem ocupa cargos de gestão
ou liderança, pedimos que dispa-se dessa máscara
(aliás, descobrimos na análise do estudo que o trabalho sempre nos impõe uma máscara… veja lá nos
boxes de destaque do Achado 1).

mulheres negras esse número sobe para 83%, e
entre os celetistas alcança 65%.
•

Sobre os sintomas presentes em sua vida (hoje e
nos últimos 10 anos), e que consideram oriundos
do trabalho, a ansiedade, a dor nas costas e o estresse aparecem em 75% ou mais das respostas.
Analisados neste intervalo de tempo, é possível
observar que praticamente todos os sintomas
se agravaram (são mais sentidos no presente do
que no passado), com exceção do uso de drogas,
do abuso de bebidas alcóolicas e da síndrome
do pânico. O ranking dos sintomas sentidos pelos
respondentes se desenha da seguinte forma:

Já os resultados da pesquisa quantitativa, que contou com 754 respostas, apenas reforçaram a dor e
a falta de perspectiva futura consolidadas nos cinco
Achados. Recortes desta amostra para análises mais
detalhadas reforçam, inclusive, a percepção observada durante as entrevistas em campo: tanto a mulher
negra quanto os empregados celetistas sofrem mais.
•

Quando solicitados a avaliar o quanto o trabalho contribui para seu adoecimento, 78% dos
participantes deram notas iguais ou superiores
a 7 (sendo a nota 1 o parâmetro mais baixo). Se
recortarmos somente as mulheres que se declaram negras, o percentual sobe para 85%. Coincidentemente, é o mesmo número para os empregados com vínculo formal. Ou seja, nesses dois
grupos, o resultado é 7% superior ao geral.

•

Quando questionados se deixariam ou mudariam
seu atual trabalho, 55% dos participantes responderam positivamente. Considerando que 6% dos
respondentes afirmaram não estar trabalhando
no momento da pesquisa, podemos compreender
que apenas 39% das pessoas permaneceriam em
suas atividades atuais. Novamente, no grupo das

16
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O esquema abaixo é uma tentativa de ilustrar
um fenômeno revelado durante o estudo. De
acordo com a autopercepção dos entrevistados, por grupo, é possível dizer que há uma
posição no imaginário coletivo da sociedade
segundo sua ocupação (ou ausência dela):
quanto mais distantes do vínculo formal de
trabalho (CLT), mais marginalizados estavam
os participantes em seus círculos sociais.

Queremos que, mais do que um triste retrato do
sofrimento psíquico no trabalho, você receba-o
como um convite para uma discussão que, não há
dúvida, mostra-se urgente. Nós estamos abertos e
dispostos a isso. Afinal, o trabalho é uma atividade
que diz respeito a todos, enquanto sociedade, e a
cada um de nós, como indivíduos.
Boa leitura!
Thatiana Cappellano
Bruno Carramenha

Sabemos, enfim, que este estudo traz um resultado
preocupante. Acreditamos, contudo, que os entendimentos e dados aqui analisados devem ser encarados como uma possibilidade de reflexão sobre
o que podemos fazer, individual e coletivamente,
para transformar essa história – de maneira que as
histórias das pessoas e seus trabalhos possam ser
mais satisfatórias daqui para a frente.

18
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Prefácio
(Texto Ruy)

Prof. Ruy Braga
Departamento de Sociologia da Universidade de
São Paulo

Rebelião indígena no Equador. Insurgência plebeia
no Chile. Derrota eleitoral do neoliberalismo na Argentina. Os acontecimentos recentes não deixam
dúvida: o ano de 2019 é um dos mais conturbados
da história recente da América Latina. Não se trata
propriamente de uma surpresa. Afinal, desde 2008,
pelo menos, é possível identificar em muitas regiões do globo, em especial, no Sul global, o acúmulo
das tensões sociais derivadas da necessidade dos
Estados nacionais estimularem o crescimento econômico em um contexto recessivo e assegurarem a
unidade das classes dominantes por meio da promoção de um nacionalismo reacionário, enquanto
respondem violentamente ao avanço das formas
mais ou menos inorgânicas de resistência popular.
A reprodução do conflito entre acumulação e legitimação tem fortalecido tanto a financeirização do
capital, a espoliação do trabalho e o crescimento
lento sem a criação de empregos, quanto estimulado o nacionalismo, o autoritarismo e a corrupção
estatal em uma escala sem precedentes. Aqui, vale
lembrar que a informalização do trabalho acompanhada pelo estímulo governamental ao empreendedorismo dos subalternos, uma maneira de transfor23
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mar o vício em virtude, tende a reforçar os efeitos
deletérios do choque entre a acumulação do capital
e a legitimação da política. Afinal, em um contexto de erosão em escala mundial dos rendimentos
do trabalho, as expectativas populares estimuladas
pela ideologia do empreendedorismo fatalmente
irão se frustrar tendo em vista o estreitamento dos
mercados nacionais.
Apesar do discurso facilmente identificável no noticiário econômico, o chamado “capitalismo de plataforma” simplesmente não pode substituir a promessa da inclusão social via trabalho subjacente à
sociedade salarial exatamente por não ser capaz de
reproduzir a condição proletária sem excluir vastas
parcelas de trabalhadores do acesso aos direitos sociais elementares. Antes, a atual onda de plataformização do trabalho revela a universalização da lógica
da competição no interior das próprias classes subalternas afinada com o polo da acumulação, mas,
completamente divorciada do polo da legitimação.
Apesar de ter chegado um pouco mais tarde na crise da globalização, a sociedade brasileira tem experimentado, desde o golpe parlamentar de 2016,
seguido por governos radicalmente neoliberais, um
desmanche sem precedentes do projeto democrático construído entre o surgimento da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), em 1943, e a promulgação da Constituição, em 1988. Trata-se do desaparecimento de um horizonte político, ou seja, da
promessa da cidadania salarial no país, daquele
projeto de sociedade alicerçado sobre a combinação entre direitos sociais e rendimentos do trabalho.
Os efeitos sociais do desaparecimento deste horizonte político ainda não foram plenamente percebidos no país. Os ataques aos alicerces da cidadania salarial, isto é, as proteções trabalhista
e previdenciária, apenas agora começaram a ser
24

percebidos. O forte ciclo contrarreformista cristalizado nessas reformas está desmantelando os principais instrumentos de redistribuição de renda do
país. Em um contexto marcado por altas taxas de
desemprego, de informalidade e de subocupação
é irrealista supor que explosões sociais semelhantes àquelas que sacodem atualmente a sociedade
chilena, por exemplo, não estejam sendo gestadas
também no Brasil.
Estamos presos em uma verdadeira encruzilhada
histórica. Durante os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, apesar da manutenção do tripé macroeconômico neoliberal – formado por uma combinação entre as taxas de juros elevadas, câmbio
flutuante e independência operacional do Banco
Central –, houve aumento real do gasto social, ampliação da formalização do mercado de trabalho e
investimentos em educação, algo que se alinhava,
em linhas gerais, ao fluxo geral dos anos 1980. Na
realidade, entre idas e vindas, é válido dizer que, o
ciclo histórico marcado pela construção de uma sociedade salarial no país estendeu-se dos anos 1930
até 2016 sem enfrentar grandes contratempos. Este
quadro mudou dramaticamente com o advento do
golpe de 17 de abril de 2016 e a posterior eleição de
Jair Bolsonaro em novembro de 2018.
Aprovou-se, então, um teto constitucional para os
gastos públicos que atingiu severamente os gastos
sociais, sem alterar a conta de juros e de amortizações da dívida pública. Além disso, aprovou-se
uma lei que permite a universalização da terceirização e uma contrarreforma da CLT que, em termos
práticos, elimina a promessa da sociedade salarial
para a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros. Além de permitir a generalização do trabalho
terceirizado e intermitente, atinge mortalmente a
função dos sindicatos no país de fiscalizarem o respeito aos direitos trabalhistas pelas empresas por
25
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meio do princípio do negociado sobre o legislado. A
contrarreforma votada pelo congresso nacional no
dia 11 de julho de 2017 permitiu incontáveis formas
de flexibilização da jornada de trabalho, colocando
um ponto final naquele ciclo protetivo que, historicamente, iniciou-se há exatos 100 anos, com a greve
geral do junho-julho de 1917 na cidade de São Paulo.
O Congresso Nacional aprovou, em outubro de 2019,
uma contrarreforma da previdência que ampliou o
tempo de contribuição para a aposentadoria, diminuiu o valor das pensões e dificultou o acesso aos
benefícios sociais pagos pelo sistema de seguridade
social. Assim, o governo de Jair Bolsonaro, um político historicamente ligado à milícia carioca, conseguiu
realizar aquilo que uma ditadura seguida por governos neoliberais moderados não foram capazes: sepultar a promessa da cidadania salarial, eliminando
o polo protetivo e fazendo ruir um dos pilares centrais da legitimação do regime político no país. Sem
proteção trabalhista e com uma proteção previdenciária cada vez mais restrita, que tipo de legitimação
um governo ultraneoliberal imagina poder conquistar numa sociedade onde praticamente todas as dimensões do bem comum já foram mercantilizadas?
Afinal, as promessas de criação de milhões de empregos após a aprovação das contrarreformas foram
totalmente desmentidas pelos números do mercado
de trabalho. No trimestre encerrado em setembro de
2019, a taxa de desemprego era de 11,8%, mesmo índice de novembro de 2017 quando a contrarreforma
trabalhista foi aprovada. No entanto, a informalidade e a taxa de subocupação bateram recordes: quatro em cada dez trabalhadores não tem carteira assinada. Trata-se do maior número da série histórica
e vem crescendo nos últimos trimestres. Dispensável
lembrar os efeitos devastadores que essa tendência
produz sobre a produtividade do trabalho e sobre
as contas da previdência pública.
26

Afinal, com esses números, como o ultraneoliberalismo praticado pelo governo Bolsonaro poderá lidar
com o problema da legitimação? Para responder a
essa questão, vale lembrar que desde a redemocratização, é mais ou menos claro que agendas distributivistas têm mais chances de vencer eleições no Brasil.
Essa máxima valeu, em especial, para as sucessivas
vitórias eleitorais dos candidatos petistas a partir de
2002. Assim, a eleição de Jair Bolsonaro configurou
um agudo desvio de rota nessa conhecida tra jetória. Durante sua campanha, o atual presidente não
defendeu propostas distributivistas. Ao contrário,
ele associou diretamente o desemprego ao suposto
“excesso” de direitos trabalhistas. Para Bolsonaro: “O
trabalhador terá que escolher entre mais direito e
menos emprego, ou menos direito e mais emprego”.
Como compreender que, em um país tão desigual
quanto o Brasil, parte substantiva da classe trabalhadora tenha optado por um candidato nitidamente
contrário a uma agenda distributivista e que prometia atacar os direitos previdenciários e trabalhistas?
Minha hipótese é que uma série de contradições foi
se reproduzindo na década anterior à eleição de
Jair Bolsonaro. E esse acúmulo de contradições nos
a judaria a compreender a ascensão da extrema-direita no Brasil, em especial, seu apelo entre aqueles
que vivem em famílias cuja renda média concentra-se na faixa entre 2 e 5 salários mínimos.
Mas, quem são esses trabalhadores? Em sua maioria, são pequenos proprietários e trabalhadores por
conta própria, muitos trabalhadores terceirizados
cuja renda familiar progrediu durante os governos
petistas, mas, não conforme um ritmo que pudesse
retirá-los de uma condição social muitas vezes insegura. Conforme a crise econômica aprofundou-se a
partir de 2015, sobretudo, esse estrato social foi se
frustrando com o petismo, afastando-se de sua base
social de apoio. Em outra oportunidade, eu mesmo
27
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registrei na indústria paulistana do call center o nascimento de um sentimento de frustração das expectativas em relação à mobilidade social apoiada no
trabalho precário e no consumo à crédito.

opentecostal da prosperidade, isto é, uma variante do televangelismo estadunidense que valoriza
a manifestação da graça na satisfação de desejos
individuais de proteção e prosperidade material.

Estimulado por políticas públicas como o crédito
consignado, a valorização do salário mínimo e o
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), os trabalhadores precários, porém, formalizados, de fato,
passaram a consumir bens e serviços antes inacessíveis. No entanto, a elevação do consumo deveu-se ao aumento do endividamento das famílias
trabalhadoras. Daí a razão de muitos trabalhadores
precários não reconhecerem a importância das políticas lulistas em suas vidas, preferindo atribuir o
progresso econômico ao próprio esforço. Não é de
todo surpreendente que, aos olhos de muitos desses
trabalhadores, as políticas públicas da era petista,
como o Programa Bolsa Família ou as cotas raciais
universitárias, por exemplo, nada mais tenham feito
do que estimular a preguiça e o clientelismo político, transformando os cidadãos em parasitas e objeto de exploração eleitoral de políticos corruptos.

Evidentemente, a erosão das bases do poder associativo dos sindicatos não se explica unicamente
pelo avanço do neopentecostalismo. No entanto, a
combinação entre o crescimento da influência do
neopentecostalismo nos meios populares e a crise
do emprego formal revelou a escala inédita do desmanche da cidadania salarial no país. A tendência
do governo Bolsonaro é que a proteção social, agora interpretada como proteção dos “valores tradicionais familiares”, seja “privatizada” e “terceirizada” pras igrejas evangélicas, como bem demonstra
a criação pelo governo Bolsonaro do “Ministério da
Família” liderada por uma pastora fundamentalista.

Em síntese, podemos concluir que a era lulista foi um
período que associou um modesto, porém, efetivo,
progresso material apoiado na desconcentração da
renda dos que vivem do trabalho a um enfraquecimento de identidades coletivas apoiadas no trabalho organizado, em especial, nos sindicatos. Surpreendetemente, quem mais se beneficiou em termos
organizativos da hegemonia lulista foi o movimento evangélico neopentecostal cujo crescimento foi,
conforme os dados do Censo de 2010, de 15,4%, em
2000, para 22,2%, em 2010. E, ao contrário do que
acontecera durante os anos 1970, quando o florescimento da religiosidade popular em comunidades
de base ocorreu pari-passu ao fortalecimento do
poder sindical, agora, uma teologia bastante diferente enraíza-se no âmbito popular: a teologia ne28

Ou seja, o processo histórico de mobilização coletiva pela construção do polo protetivo do trabalho
liderado pelos sindicatos está sendo absorvido pelo
movimento neopentecostal conforme uma chave
privatista, isto é, circunscrita ao domínio familiar. Em
suma, das expectativas frustradas da era lulista relativas ao progresso material com proteção social,
nós chegamos ao atual contexto marcado pela insegurança e pelo medo do desemprego e da violência
social amplamente registrado nas pesquisas de opinião. E o encontro de um medo com o outro aconteceu na rua: quando um trabalhador perde o emprego
e não logra retornar ao mercado formal de trabalho,
resta-lhe “empreender” no mercado informal. Do espaço privado e relativamente protegido da violência
social proporcionado pela fábrica ou pelo escritório,
passamos ao espaço público da competição por pequenas oportunidades de negócios.
Em termos esquemáticos, esse é o contexto global
no interior do qual a pesquisa intitulada “Trabalho
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e sofrimento psíquico: histórias que contam essa
História” movimentou-se ao revelar, por meio de um
conjunto muito bem articulado de entrevistas, as expectativas e frustrações de trabalhadores e profissionais, ocupados e desempregados, estáveis e precários, vivendo na cidade de São Paulo. Começando
com os afastados, os desempregados e os desalentados, passando por trabalhadores jovens, informais, por conta própria, estáveis e terceirizados, até
chegar nos gerentes e quadros empresarias, essa
notável pesquisa conseguiu captar de forma clara
uma tendência muito preocupante que desafia a
sociedade brasileira: a extrema individualização da
angústia de todos aqueles que vivem de seu próprio
trabalho vis-à-vis a um apagamento quase que completo das formas coletivas de elaboração do sofrimento relacionado ao trabalho, como, por exemplo,
os sindicatos ou as associações profissionais.
A fragmentação da experiência social e o sentido
geral de dessocialização são as regras nesse novo
e cada dia mais injusto mundo do trabalho que se
consolida na sociedade brasileira. Na realidade,
nos diferentes relatos captados pelos pesquisadores da equipe de campo, destaca-se um sentimento
de perda do lugar de fala dos trabalhadores cujas
identidades foram sendo desconstruídas pela deterioração do mercado de trabalho. Acompanhando
os relatos, percebemos como os parâmetros gerais
que balizavam as escolhas individuais foram alterados, sem, no entanto, que novas regras fossem
construídas de maneira coerente.
Mesmo entre aqueles que ainda conseguem alcançar alguma segurança contratual transparece uma
preocupação latente com a insegurança. A violência social subjacente ao processo de mercantilização do trabalho expresso no aumento da precariedade, na compressão dos rendimentos do trabalho,
na banalização da informalidade e no adoecimento
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psíquico, atinge invariavelmente a todos, precários
ou estáveis, celetistas ou informais. Ainda que, naturalmente, ela seja mais cruel quando fustiga os
trabalhadores precários.
Também entre aqueles que conseguem permanecer
empregados, fortalece-se o sentimento de alienação de alguém submetido a metas cada vez menos
razoáveis que pouco a pouco destroem a volição do
trabalhador. O assédio moral e o adoecimento psíquico, seguidos de casos frequentes de insônia e de
abuso de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas,
coroam uma experiência individual cuja traço mais
marcante é o sofrimento, especialmente saliente entre aqueles que viveram outros momentos nas mesmas empresas. Isso sem mencionar os relatos de
racismo e discriminação de gênero no ambiente de
trabalho que reforçam a sensação de angústia inerente a uma experiência percebida como violenta.
No entanto, o que mais chama a atenção quando
observamos a totalidade dos relatos colhidos pela
pesquisa de campo é que as soluções encontradas
pelos depoentes para situações vertebradas por
uma estrutura social que sistematicamente banaliza
o sofrimento do trabalhador nunca é coletiva: entre
os empregados, sobressaem-se o desinteresse pelo
trabalho, a realização de cursos de atualização on-line, a postura resignada e fatalista, os afastamentos
para tratamentos psíquicos, o aumento do absenteísmo, etc. Entre os trabalhadores informais, intermitentes ou por conta própria, é marcante a presença
de uma postura resignada de “batalhador” que não
tem outra opção senão o aumento da autoexploração legitimada pelo discurso empreendedor. Ainda
que em alguns momentos uma leve referência à importância da saúde pública seja mencionada é sempre numa chave um tanto ou quanto negativa, isto é,
a partir do receio do trabalhador adoecer e passar a
depender dos serviços do SUS.
31

4co.com.br

Dessa interminável sequência de pequenas derrotas individuais chegamos a uma grande derrota coletiva: nossa pesquisa revelou que os trabalhadores
mais jovens, além de desinteressados por melhorar
as condições gerais de suas ocupações, perderam
o interesse pelo trabalho, tendendo a considerá-lo
apenas um meio para alcançar objetivos imediatos.
Evidentemente, trata-se de uma atitude de autodefesa dos jovens diante de um quadro desalentador.
No entanto, como sociedade, é lamentável que, partindo nos anos 1940 da aspiração por uma sociedade integrada pela cidadania salarial onde o progresso material e os direitos sociais seriam dimensões
complementares de um mesmo projeto civilizatório,
tenhamos chegado à conclusão segundo a qual os
jovens brasileiros prefiram a “viração” – ou o “corre”,
ou seja, a combinação de atividades intermitentes,
como os “bicos”, por exemplo – a empregos formais
que pagam muito mal e que exigem atitudes subservientes e, muitas vezes, humilhantes, como é o caso
de alguns contratos intermitentes e terceirizados.

tenhamos que inventar um projeto mais radical a
fim de fazer frente à ameaça representada pelo casamento monstruoso do ultraneoliberalismo econômico com o neofascismo político.

Quando observamos países na América Latina explodindo devido aos custos sociais elevadíssimos
produzidos pelo fortalecimento da mercantilização
da vida social, não há como deixar de refletir sobre
a teoria do “contramovimento” de Karl Polanyi para
quem o mercado autorregulado era uma utopia tão
absurda que necessariamente produziria uma reação de autodefesa da sociedade capaz de conter
e mitigar seus efeitos. No entanto, ao contemplar
a realidade do mundo do trabalho no Brasil, percebemos desconcertados que essa reação ainda
está muito distante de nossas necessidades e que
o tecido social brasileiro talvez já tenha sido esgarçado a tal ponto que já não será mais possível reconstituí-lo por meio de uma promessa passadista
de universalização da cidadania salarial. É possível
que para enfrentarmos nossa encruzilhada história
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A classificação dos grupos e a definição dos conceitos-chave para a
leitura deste livro

Como mencionado na introdução e detalhado ao
final deste livro (no anexo I – Metodologia da pesquisa), para a realização deste estudo ouvimos um
total de 80 pessoas, organizadas em 13 perfis de
acordo com o tipo de relação/situação de trabalho:
1.

Desalentados;

2. Desempregados;
3. Afastados por Doenças Psíquicas;
4. Trabalhadores Formais de Operação
(setor Industrial e Serviços);
5. Trabalhadores Formais Administrativos
(setor Industrial e Serviços);
6. Trabalhadores Formais Terceirizados
(setor Industrial e Serviços);
7. Trabalhadores Formais em Cargo de Média
Liderança (setor Industrial e Serviços);
8. Informais;
9. Autônomos;
10. Profissionais Liberais;
11. Servidores Públicos;
12. Jovens Entrantes (pessoas entre 18 e 25 anos,
que estivessem em busca do primeiro trabalho
ou em sua primeira experiência profissional); e
13. Trabalhadores Formais em Cargo C-Level (ou
seja, com assento em Boards ou Conselhos, do
setor Industrial e Serviços).
Para compilar os dados, analisar as percepções e
apresentar os resultados de forma coerente, foram
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definidos três parâmetros para a classificação dos
13 perfis:
1.

Primeiro: Ocupados vs. Desocupados (ou Força
de Trabalho Potencial), de acordo com as subdivisões do mercado de trabalho adotadas na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua – PNAD Contínua, realizada pelo IBGE
– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

2. Segundo: entre os Ocupados, uma subdivisão foi
realizada entre aqueles que possuem vínculo de
acordo com a CLT vs. outros vínculos ou ausência de vínculo, resultando no parâmetro Relações
Empresariais e Relações Não Empresariais;
3. Terceiro: a partir do entendimento sobre o poder de contratação e/ou demissão (nas relações
empresariais) e o domínio dos meios de produção (nas relações não empresariais), os grupos
de entrevistados foram classificados de acordo
com sua maior ou menor estabilidade de trabalho (com exceção do grupo de Servidores Públicos, categorizado pela estabilidade garantida
por seu estatuto ocupacional).
Cabe ressaltar que, uma vez que o perfil de Jovens
Entrantes era misto (composto por pessoas em busca de emprego e no primeiro trabalho), as percepções identificadas entre eles foram alocadas em
dois grupos, de acordo com as características da
sua relação/situação de trabalho.

Já sobre os conceitos-chave, abaixo esquematizamos uma tabela com os principais pontos da teoria
de Christophe Dejours utilizados nesta pesquisa, encontrados nas obras A Loucura do Trabalho – Estudo
da Psicopatologia do Trabalho (1980) e A Banalização
da Injustiça Social (1998).

Ao final, os participantes ouvidos foram reorganizados
em cinco categorias, como mostra a tabela ao lado, e
cada uma recebeu um nome que simboliza as principais manifestações identificadas durante a escuta.
38
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Este primeiro conceito diz respeito à disciplina, desenvolvida pelo autor, que tem como
objeto o estudo clínico e teórico da patologia mental decorrente do trabalho. De acordo
com a psicodinâmica do trabalho, este tem
enorme influência sobre o sofrimento psíquico do sujeito: agrava-o (levando à loucura),
transforma-o (quando associado a doenças
psicossomáticas) ou subverte-o (em algumas
situações, quem trabalha preserva melhor
sua saúde e até encontra satisfação). Ou seja,
sob essa ótica, o trabalho ora é patogênico,
ora é estruturante do sujeito.

Na perspectiva do autor, trabalho é o enga jamento da personalidade do sujeito
para responder a uma tarefa delimitada por
pressões materiais e sociais. Ele está dividido em dois tipos: o trabalho prescrito (a
organização do que deve ser feito, como
regras, instruções, procedimentos, processos, normas etc.) e o trabalho real (aquele
que resiste ao conhecimento ou ao domínio
do trabalho prescrito; ou seja, é o caminho
que o trabalhador precisa percorrer por si
para realizar suas tarefas). Há sempre uma
defasagem entre esses dois tipos de trabalho, que é preenchida pela subjetividade do
sujeito: ele tem que acrescentar ao trabalho prescrito sua força física ou mental (reflexão, interpretação e reação às situações)
para realizá-lo. Isso significa que a atividade sempre se manifesta afetivamente: se o
trabalho real é eficaz (apesar do sofrimento
que o simples fato de colocar sua subjetividade à prova causa), leva o sujeito à realização. Do contrário, conduz ao adoecimento.
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Nesse contexto, como se proteger do sofrimento e do adoecimento? Para o autor,
as pessoas desenvolvem estratégias defensivas: mecanismos coercíveis coletivos,
elaborados e alimentados pelos trabalhadores, de acordo com cada grupo social,
contra determinadas angústias provenientes de conflitos psíquicos e destinados a
lutar contra perigos e riscos reais do seu
trabalho. Tais estratégias criam uma situação chamada de normalidade sofrente,
que insensibiliza o sujeito contra aquilo que
poderia fazê-lo sofrer e colabora para que
torne-se aceitável aquilo que não deveria
ser. Assim, acredita, evita-se a desestabilização psíquica provocada pelo trabalho.

Por fim, o autor conclui que a aceitação
dessa normalidade sofrente retroalimenta
o sofrimento causado pelo trabalho. Quem
trabalha e vivencia essa situação perde,
com o tempo, a esperança de que sua condição mude. Resigna-se às adversidades e
pior: não as atribui a outras pessoas nem a si
mesmo (no caso daqueles em posição de liderança), mas ao destino, à economia ou ao
sistema. Assim, passa a consentir com a exclusão daqueles que não estão aptos ou não
suportam o sofrimento do trabalho (como
jovens e idosos; pessoas pouco capacitadas;
desempregados, desalentados e afastados).
A constatação de que uns consentem em
padecer sofrimento, enquanto outros consentem em infligi-los, é o que Dejours chama de Banalização da Injustiça Social.
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OS CINCO ACHADOS DA PESQUISA
QUALITATIVA
ACHADO 1
O TRABALHO É SEMPRE VIOLÊNCIA

Imagine 2,8 milhões de pessoas. É praticamente a
população da cidade de Salvador, na Bahia (que,
segundo estimativas do IBGE para 20191, possui
2.872.347 habitantes). Agora, imagine que essa Salvador inteirinha corresponda ao número de mortes
relacionadas ao trabalho no mundo, segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho
(OIT)2. As principais causas apontadas são estresse,
longas jornadas e doenças ocupacionais. Esse dado,
por si, já demonstra que a atividade profissional é
violência para muitos. Apesar de uma brutal realidade, não há novidade até aqui. O que surpreende – e
principalmente assusta – é a existência de camadas
e camadas de hostilidade, segregação e opressão,
que não acometem apenas quem está ocupado
em atividades exaustivas, como se pode supor.
Muito pelo contrário. São múltiplas as violências
vivenciadas por quem está dentro e fora do
mercado (seja formal ou informal), nos níveis mais
braçais, mas também entre os executivos sob o arcondicionado de seus escritórios. Mas o fato é que
toda essa agressão não acontece apenas ali, dentro
do ambiente profissional – ela vai muito além.
Já na infância, o trabalho mostra sua face mais cruel:
muitas vezes, afasta pais e filhos e mina seus relacionamentos. E infelizmente, no âmbito familiar, o trabalho permanece sendo uma violência ao longo de
toda a vida. Os entrevistados relatam sofrer, de seus
familiares, intensas cobranças pela ocupação (ou por
sua manutenção), abusos pela condição profissional
e toda sorte de julgamento quando falta trabalho.
Outro aspecto histórico e que se pode entender
quase como uma imposição do trabalho sobre a fa● 1 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>. Acesso em:6 out. 2019.
● 2 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/estresse-doencas-e-longas-jornadas-contribuem-para-28-milhoes-de-mortes-por-ano-indica-oit/>. Acesso em: 21 jun. 2019.
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mília diz respeito à influência das condições sociais
no futuro profissional de seus membros. Em todos
os grupos, com exceção dos Heróis, constatou-se a
repetição do tipo de relação trabalhista entre gerações. Os entrevistados cujos pais foram trabalhadores com vínculos formais (CLT) relatam um ambiente
de mais segurança financeira, o que proporcionou
a oportunidade de investir em sua formação e, consequentemente, conseguir ocupações mais seguras
– com vínculo formal, como seus pais. Já aqueles
que tiveram uma infância de privação social devido à instabilidade do trabalho dos pais – informais,
em sua maior parte – tendem a repetir esse tipo de
relação devido à necessidade, pelas condições financeiras, de contribuir com a renda familiar desde
muito cedo, preterindo os estudos ao trabalho.
As demais relações sociais, como com os amigos,
também podem ser penosas nessa perspectiva:
seja pela condição profissional ou função que exercem, muitos entrevistados relatam ser afrontados
por seus conhecidos e colegas de trabalho a conceder demais. Já quem está em busca de ocupação sofre ainda uma série de dificuldades sociais
pela ausência do vínculo, enquanto quem exerce
atividade profissional fora do padrão normatizado
(de horário, local e tipo de relação trabalhista) pela
sociedade é discriminado. Para aqueles que estão
dentro das empresas, a pressão (autoimposta, familiar ou social relacionada ao status e à manutenção
de uma renda tida por segura) leva, por fim, à aceitação de jornadas exaustivas causadas por metas
impossíveis e acúmulo de funções.
O que se observa, independentemente da origem,
é algum grau de isolamento das pessoas na tentativa de se proteger ou, ao menos, minimizar a dor
que todas essas violências causam. Isso revela uma
transformação da luta coletiva do trabalho, agora
estabelecida em uma nova e dolorosa vivência in48

dividualizada do sofrimento. Afinal, no momento
em que o desemprego atinge 11,8% 3 da população
brasileira e considerando que o ato de trabalhar é
historicamente percebido como um indicativo da
moral social, queixar-se dele é imaginariamente
proibido aos que estão empregados – quase uma
heresia, muitas vezes condenada. Por quem? Novamente, familiares e amigos mais próximos. Obviamente, os que estão excluídos do mercado, por tal
condição, já nem dispõem de espaço para isso. E se
não se pode falar sobre as violências sentidas, as
estratégias defensivas deixam de ser coletivamente pensadas e construídas. Perde quem trabalha e
perde quem procura emprego.

Não se pode generalizar, mas, quando questionados
sobre como o trabalho entrou em suas vidas, ainda
na infância, muitos entrevistados desse grupo retratam lembranças de agressividades diversas. Há relatos de chefes de família extremamente dedicados
profissionalmente, que, ao retornar ao lar depois de
longas jornadas, acabavam por descontar em suas
esposas e filhos – na forma de impaciência, insultos
e até agressões físicas – o estresse do trabalho. Outras histórias revelam de forma dolorida a ausência
dos pais (que nunca estavam presentes no jantar,
por exemplo) e até questionamentos sobre a ociosidade e a capacidade dos filhos para o trabalho – os
relatos de comparações do tipo “na sua idade eu já
trabalhava” são bastante comuns.
Cabe observar, na perspectiva de gênero, que mesmo diante das conquistas femininas no mercado de
trabalho (apesar de ainda distantes de uma experiên● 3 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25315-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-24-6-no-trimestre-encerrado-em-julho-de-2019>. Acesso em 6 out. 2019.
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cia igualitária à masculina), permanece nos relatos de
muitos entrevistados de ambos os sexos uma pressão
acentuada sobre os homens – na família, em sociedade e, como consequência, individualmente – devido
ao imaginário coletivo ainda presente quanto ao seu
papel como provedores financeiros prioritários do lar.
O meu pai trabalhou durante 19 anos em
uma empresa em São Paulo. Ele acordava cedo e voltava para casa às 17h30. Era
16h30, todo o santo dia, a minha mãe virava pra mim e falava o seguinte “Vai tomar
banho, porque quando o seu pai chegar,
você já sabe, né?”. Meu pai abria a porta,
era o demônio entrando em casa. Ele trabalhava em ambiente de produção, chegava tão sujo e o ambiente de trabalho
era tão desgraçadamente ruim, que ele
entrava em casa e ele não falava nada.
Ele entrava em casa, tirava o sapato de
segurança, jogava no chão, pegava a toalha no varal e ia pro banheiro. Se nesse
meio-tempo acontecesse alguma coisa,
caía o mundo! Era briga. Ele brigava com
a minha mãe. Um dia minha mãe chegou e
falou “Você não vai acreditar o que aconteceu”, e ele foi pra cima de mim com um
chinelo e me bateu. Só que a gente tinha
sido assaltado de manhã! Ele só foi parar
isso quando perdeu o emprego. A minha
impressão é que dentro da minha casa o
trabalho sempre foi pautado como algo
negativo. Veio de uma forma violenta, negativa, tanto que a primeira isquemia que
ele teve, foi por excesso de trabalho. Quando ele casou com a minha mãe, ele falava
pra ela “Você não vai trabalhar”, e o que
era pior pra ele é que ela ganhava mais.
A falta de relaxamento dele era obsessiva.
Trabalhador desalentado, 43 anos
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A expectativa da família – em especial, dos pais
e companheiros – é outra violência relatada
pelos entrevistados. De quem trabalha, espera-se
resistência ao sofrimento, independentemente de
sua intensidade, em favor da garantia de renda. Entre os que estão desalentados e em busca de colocação, a expectativa da família quanto ao sucesso
profissional é um dos gatilhos para o sofrimento.
Sobre o emprego que meu marido aceitou,
ele é contratado de uma agência de empregos. E aí ele falou assim: “A minha cabeça não responde mais ao meu corpo”, porque estourou um negócio na coluna dele
por causa de muito peso que ele carrega
no serviço. E aí eu estava comentando isso
com a minha mãe, que ele está cansado e
tudo o mais, mas que não ia sair. E ela comentou: “Mas que bom que ele está empregado!”, foi o que ela disse.
Trabalhadora desempregada, 42 anos

Apesar das cobranças para que busquem trabalho
– e, muitas vezes, da desconfiança se estão realmente procurando por uma ocupação –, os familiares aproveitam-se da situação para praticar alguns abusos devido ao tempo livre dos Feridos; não
faltam relatos de pedidos de favores ou atividades
diversas, como cuidar de crianças e idosos ou dar
conta das tarefas domésticas, algo que não seria
sentido com uma violência se fosse previamente
acordado entre todos.
Teve uma ocasião em que a minha avó ficou internada e aí meus tios falaram “Ah,
fala pra [entrevistada] ficar com ela”, nem
me perguntaram se eu ia fazer alguma
coisa, se eu tinha algum compromisso. Eu
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tive que ficar com a minha avó no hospital
dia e noite porque eles trabalhavam, eles
tinham uma ocupação. Eu meio que achei
que a obrigação não era minha, mas sim
deles que eram filhos, mas eles já jogaram isso pra mim. “Ah, você não trabalha,
então você vai lá e fica com a sua avó no
hospital”. Eu fiz com o maior prazer, mas
eles deveriam ter perguntado pra mim primeiro se eu poderia. Pelo fato de eu não
trabalhar, eles já responderam por mim.
Eu fiquei dois meses com ela no hospital e
nesse período eles não me deram nenhuma a juda de custo [...]. A minha família não
entende, fica perguntando “Você sai pra
procurar emprego?”. Eles não entendem
que eu não tenho com quem deixar a minha filha, eu tenho que ir levar e buscar na
escola, entendeu? Porque ninguém fala pra
mim “Vai lá que eu busco ela pra você”. Eu
tenho que pagar alguém pra ir procurar
[emprego], eu tenho que deixar com a minha mãe e não é sempre que a minha mãe
tá disponível. A família próxima, que mora
perto de mim, não entende, não. Acha que
eu não procuro, que eu não quero saber de
nada da minha vida.
Trabalhadora desalentada, 27 anos

Os entrevistados relatam que a proximidade entre
vida pessoal e profissional nos ambientes sociais,
onde as relações interpessoais são cada dia mais
distantes, também é uma forma de sofrimento. Os
Feridos, por estarem fora do mercado de trabalho,
vivenciam uma quase exclusão social pela ausência
do vínculo trabalhista: alugar uma casa, solicitar um
cartão de crédito ou fazer uma compra parcelada
mostra-se extremamente difícil, mesmo para aqueles que dispõem de algum tipo de renda esporádica.
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Todos os grupos de entrevistados, sem exceção, relataram se sentir “obrigados” a comportar-se segundo o que a sociedade entende ser sua condição de trabalho. Isso significa
que há um semblante, uma máscara obrigatória, que causa sofrimento às pessoas.
De acordo com os Feridos, seus semblantes são:
• “Deprimido” (Afastados): O preconceito
com a doença psiquiátrica e, às vezes, o
julgamento como vagabundo criam a necessidade de mostrar e provar constantemente que se está doente, o que acarreta
em ausência de vida social. É como se, à
pessoa afastada, fosse negado o direito
de sorrir.
• “Sorriso forçado” (Desalentados): O desalento não pode transparecer, pois é preciso demonstrar aos outros que se está bem psicologicamente e, principalmente, em busca de
trabalho constantemente.
• “Procura” (Desempregados): Mostrar que não
está acomodado ou fazendo corpo mole é
uma exigência para quem está desempregado. É preciso estar “sempre em busca”, todos
os dias e horários, mesmo que não ha ja nada
a ser feito nesse sentido naquele momento.
Há, ainda, outros semblantes que estas pessoas por vezes têm que carregar: no processo
seletivo, é preciso parecer “Workaholic” (se a
vaga for muito concorrida) ou “Débil Mental”
(se a vaga for inferior à com sua qualificação
profissional).
Na ânsia de corresponder às próprias expectativas, da família e sociais, os entrevistados relatam
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grande sofrimento. Muitos contam que, quando ainda estavam ocupados, submetiam-se a jornadas
exaustivas, impulsionadas pela pressão das metas,
autocobrança e perfeccionismo na execução de
suas tarefas, o que os levava à dedicação total ao
trabalho. A ausência de reconhecimento por parte
de seus líderes e empregadores é um ponto fortemente indicado como causador do consequente
adoecimento psíquico e, até mesmo, do desalento
momentâneo ou atual desocupação para aqueles
que optaram por pedir demissão.
Quando eu fui começar a terapia, me perguntaram “Qual o seu hobbie?”. Eu não
sabia. Eu não sei quais são os meus interesses fora do trabalho. Tudo o que eu lia
era sobre trabalho; tudo o que eu assistia,
tudo!, era para me dar insumos para ser
um profissional melhor. Então era família
depois do trabalho, relacionamentos depois do trabalho, saúde depois do trabalho, tudo era depois do trabalho. A gente
precisa repensar os modelos de trabalho
e os modelos de relação também. Porque
eu tenho consciência de que, por vezes, o
chicote estava descendo em cima de mim
e, provavelmente, eu também fiz isso com
a minha equipe.
Trabalhador afastado, 55 anos

É consenso entre os afastados, por exemplo, que até
o momento em que o diagnóstico do adoecimento
psíquico não é efetivamente confirmado, eles
enfrentavam questionamentos da família sobre seu
sofrimento e queixas. Após a confirmação, contudo,
afirmam que há acolhimento, mesmo que a doença
não seja compreendida. Já nas outras relações sociais, uma vez desocupados, passam a sofrer hu54

milhações generalizadas (de colegas de trabalho,
lideranças, médicos do trabalho e até peritos e médicos do INSS) pela condição de afastamento.
Os Feridos relatam ainda a perda do seu lugar de fala,
tanto na família (devido à não contribuição financeira,
especialmente entre desalentados e desempregados)
quanto no ambiente de trabalho (para afastados,
pela estigmatização do adoecimento psíquico).
Eu trabalhei um tempo com política e ocupei posições muito importantes no Governo Federal, Municipal. Quando você é destituído do seu poder, nossa, você vira… É
um estado simbólico de você ter uma posição. Isso conta muito! [...] A minha irmã
já me deu muita paulada, sempre foi muito
exigente. Falava “ah, mas você podia fazer
outra coisa também, além de estudar” e eu
falei que estava tentando. Eu mostrei pra
ela um monte de currículo que eu mandei.
O meu ex-marido, além de me infernizar,
é uma coisa psicológica assim, muito clara. Há pouco tempo ele me mandou uma
mensagem e falou assim “ah, eu estou no
trabalho. Eu sei que você não sabe o que é
isso há muito tempo”. Aí a outra foi assim
“você tem 40 anos e você tá brincando de
ser estudante de novo”. Então, assim, é difícil, por isso eu peguei um empréstimo pra
ninguém ficar falando nada.
Trabalhadora desalentada, 40 anos

Como destacado na abertura deste Achado, as estratégias defensivas adotadas pelos entrevistados
nesse cenário demonstram uma transição no aspecto da luta contra o sofrimento. Antes organizada de
forma coletiva, principalmente pela associação aos
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sindicatos, aparece hoje como uma vivência individual, mais dolorosa e menos eficaz no combate à
opressão do trabalho, possivelmente devido à fragmentação cada vez maior da atividade e, consequentemente, da subjetividade dos indivíduos em
sua realização. Suas estratégias defensivas são:
•

•

Negação: vergonha de assumir o sofrimento e a
situação em que se encontram, o que, algumas
vezes, enquanto ainda trabalhavam, era intensificado pelas violências da produtividade (atitude
de acelerar o processo de trabalho em razão de
terminá-lo mais rapidamente, o que gera, contrariamente, maior produtividade). Na desocupação, a negação se dá pela omissão da condição;
Dessocialização voluntária: opção pelo isolamento social, ou seja, redução do convívio familiar e social a fim de evitar a pressão e a crítica
da família e dos amigos.
Dá angústia de ir até no supermercado e
putz... queria comprar isso, isso e isso, mas
não! Preciso me recolher, pensar em coisas
mais importantes [...] Porque minha mãe
sempre foi assim, do tipo “se vira!”. E ela
sabe que eu sou do tipo independente. Só
que agora a situação está mais difícil, eu
estou mais preocupada, tá muito mais difícil achar emprego. Estou evitando falar com
ela, porque eu já sei o que ela está pensando.
Trabalhadora desempregada, 40 anos

Infelizmente, tais estratégias nem sempre funcionam – ou funcionam apenas por um período limitado – e, como relatam os entrevistados deste grupo, as consequências são terríveis: diminuição do
status social; dessocialização imposta por familiares, amigos e colegas de trabalho; estafa e, por fim,
adoecimento psíquico.
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A hostilidade do trabalho vivenciada pelos Sobreviventes durante sua infância é relatada como mais
estreitamente relacionada à ausência dos pais. Nas
famílias deste grupo, a insegurança da renda praticamente exigiu que ambos tivessem ocupações, na
maioria das vezes fora do lar.
Quase sempre filhos de pais cujas ocupações eram
informais, os Sobreviventes veem a ocupação informal como uma forma de sobrevivência devido
às dificuldades sociais que sempre enfrentaram em
seu círculo familiar. Para eles, a informalidade não é
uma escolha, mas uma consequência de sua história
de vida. Além disso, tal condição os mantém em um
constante movimento de ocupação e desocupação,
o que abre espaço para o abuso do tempo livre,
caracterizado, como no grupo dos Feridos, por pedidos de favores e sobrecarga de atividades familiares e domésticas.
Eu gosto da parte de vendas, da parte informal, porém, eu tenho uma filha, eu preciso de uma estabilidade, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso dar um bom
futuro para ela. Mas eu ainda não atuei na
minha área, porque ainda não tive oportunidade. Mas eu quero, porque é mais seguro quando tem a carteira assinada e isso
vai ser bom pra minha filha também.
Trabalhadora informal, 38 anos

É neste grupo, junto com os Heróis, que o modelo
de trabalho normatizado pela sociedade mos57
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tra de maneira mais clara e intensa seu potencial
de intimidação. Os entrevistados relatam que, por
não atender a este padrão (a saber: trabalho com
registro em carteira profissional, exercido fora de
casa e em horário comercial, com submissão a um
chefe), são frequentemente questionados e julgados, taxados até mesmo como vagabundos. Quem
está em num período de busca por uma ocupação
também não está ileso ao julgamento se não atende
aos critérios do padrão da busca: manter uma rotina em dias (principalmente segundas-feiras) e horários (de manhã cedo, como forma de demonstrar
interesse e comprometimento) específicos. Entre
os jovens entrantes, soma-se a esse processo outro
critério padronizado: as primeiras tentativas acontecem sempre próximas de onde moram. E, apesar
de todos afirmarem que atualmente a busca por
trabalho acontece prioritariamente pela internet –
e, portanto, de maneira mais difícil de ser percebida
pelo outro –, também são frequentemente vítimas
de críticas de seu círculo social.
Fica todo mundo de olho pra saber se você
tá trabalhando mesmo ou não. Os vizinhos
também reparam bastante. Um vira e fala
“Eu vi você trabalhando essa semana!”. Aí,
se tô num dia de folga e eu vou pra fora de
casa, cuidar de um passarinho, o vizinho vai
lá falar de novo “Pô, terça-feira, essa hora?,
num tá trabalhando mais?”. Você pensa que
as pessoas não sabem da sua vida, mas sabem, sim. “Ontem eu vi você saindo 11 horas
da manhã... tá de boa?”. Eu evito de dar respostas, porque parece que você provoca...
Trabalhador informal, 30 anos
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Neste grupo, os semblantes carregados
pelos entrevistados são voláteis: alternam-se de acordo com sua condição de
ocupação ou desocupação:
•

“Dificuldade” (Informais, quando ocupados): Quem vive de trabalhos informais sente que não pode mostrar-se
minimamente “bem de vida”, pois a
posse de bens materiais simples é
percebida pelo outro como incompatível com sua ocupação.

•

“Comprometido” (Informais, quando
desocupados, e Jovens Entrantes):
Aqueles que estão na busca por ocupação ou no início da vida profissional precisam demonstrar que são interessados e responsáveis. E a forma
de sustentar tal semblante é seguir à
risca o padrão de busca definido pela
sociedade: todos os dias, no horário
comercial e fora de casa.

A inconstância do trabalho informal desperta uma
grande angústia quanto à segurança da renda e, consequentemente, o medo da fragilidade social. Assim
como os Feridos, os entrevistados deste grupo relatam a ameaça de exclusão social pela ausência do
vínculo trabalhista: apesar de possuírem renda, apenas a condição da informalidade já é segregadora.
A gente antes sempre marcava [com as
amigas] de comer um dog, ir numa pizzaria. Quando eu fiquei desempregada, que
saí da CLT, virei autônoma e informal, nossa, elas até desmarcam, inventam descul59

4co.com.br

pa com medo de que eu tô sem dinheiro
e que elas vão pagar pra mim. Mas isso
nunca aconteceu. Eu não iria se tivesse que
alguém pagar pra mim, a não ser que a
pessoa me oferecesse isso.
Trabalhadora informal, 28 anos

Os mais jovens relatam ainda outro sofrimento: o
preconceito na busca pela colocação. Entre as jovens mulheres, há uma visível apreensão em relação
à ocupação em áreas tradicionalmente masculinas
(como construção civil) pois, além de ser difícil conseguir trabalho, mesmo com formação específica,
sobram relatos de comportamentos machistas com
os quais elas têm que conviver. A discriminação
por características pessoais, como piercings e tatuagens, também é uma realidade que gera preocupação e ansiedade nos entrevistados que estão
iniciando a vida profissional.
As estratégias defensivas aparecem como:
•

Manter-se ocupados: os entrevistados afirmam
realizar atividades de todo tipo, de tarefas domésticas a iniciativas pessoais, como forma de
se sentir (e se mostrar) úteis e ativos;

•

“Arregaçar as mangas”: especialmente nos períodos de mais necessidade (quando a renda está
ameaçada), os entrevistados afirmam se submeter às violências da produtividade (aceitam
qualquer ocupação e acumulam funções) para
evitar a angústia da insegurança financeira.

O trabalho duro foi historicamente valorizado na família dos Heróis. Os relatos dos entrevistados sobre
sua infância retratam a convicção dos pais quanto
60

ao esforço como única possibilidade de conquistas
materiais, além de experiências em que eram obrigados, ainda crianças, a fazer atividades domésticas para aprender o valor do trabalho – o que estava sempre relacionado a dinheiro. Assim, aparece
a primeira violência do trabalho para o grupo: a
crença de que, para ser um profissional realizado,
é preciso trabalhar demasiado. E foi o que fizeram:
em sua maioria, submeteram-se a longas jornadas
e empenharam-se para ser reconhecidos em sua
área. Soma-se a esse cenário o fato de que, diferentemente dos demais grupos, os Heróis são os únicos que não seguiram o caminho dos pais quanto
ao tipo de relação de trabalho e o resultado é uma
intensificação da dedicação profissional para provar-se bem-sucedidos – uma violência praticada
contra si em razão do julgamento da família.
Todo o mau momento que vivo está voltado ao financeiro. Quando você vai para
o lado do autônomo, você tende a fazer o
que deseja fazer. Mas a gente paga o preço
por isso. Você tem que fazer mais, ganhar
mais do que ganhava antes porque, senão,
você pode ser visto como alguém que tá
dando errado, um perdedor. Porque sempre tem essa relação entre dinheiro e satisfação, sempre tem essa balança na cabeça das pessoas e o dinheiro conta mais,
fala mais alto.
Trabalhadora autônoma, 44 anos

Infelizmente, essa não é a única violência que sofrem nessas relações. Independentemente do status
financeiro alcançado, ainda se faz presente no círculo familiar desses profissionais uma série de preconceitos: autônomos sentem-se julgadospor estar
na ocupação devido à necessidade (muitos de seus
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familiares acreditam que foi sua única alternativa,
por não conseguirem um trabalho formal), profissionais liberais são questionados pelo excesso de tempo livre e servidores públicos relatam a constante
necessidade de provar que trabalham “pra valer” e
honestamente (devido ao preconceito que sofrem
enquanto categoria, uma vez que até dentro da família são taxados de vagabundos ou corruptos).
Além disso, como os Sobreviventes, os entrevistados deste grupo alegam sofrer por estar à margem
do padrão de trabalho reconhecido pela sociedade.
Muitos trabalham em casa e em horários alternativos, além de serem donos do próprio negócio. Esse
contexto mais flexível cria o ambiente ideal para os
abusos do tempo livre (uma vivência relatada até
pelos servidores públicos, quando trabalham em
casa, em homeoffice) e o desrespeito aos momentos de ócio, que muitas vezes acontecem em dias e
horários diferentes do restante da família. Aparece
ainda neste grupo, assim como entre os Feridos, a
pressão sentida pelos homens devido ao seu papel
social de provedor.
Eu não vim para a situação de autônomo
de uma situação de empregado. Vim de
uma situação de empresário. O estresse
que eu tinha como empresário era 800 vezes pior do que eu tenho como autônomo.
Mas quando você trabalha em casa, é muito parecido com aposentado, é muito parecido com desempregado… Você não tem
que sair para chegar, entende? E fica claro
para as pessoas a ideia de que, se você não
tem um chefe, não tem uma pressão, nenhuma, cara, você tá numa boa! Mas não
é assim. Eu não tenho chefe, mas eu tenho
conta. E as contas são piores que um chefe. Mesmo com dinheiro na conta, [a família diz] “Não vai trabalhar hoje não? Não
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vai fazer nada? Vai acordar 11 horas da
manhã?”. Porque as pessoas, infelizmente
até hoje, acham que o trabalho tem que ser
das 8 às 18. Enquanto você não enfrenta o
trânsito, você não está trabalhando.
Trabalhador autônomo, 65 anos

Entre os amigos, o abuso se dá em virtude da função
que ocupam: como são especialistas, convivem constantemente com pedidos de favores relacionados ao
seu trabalho – e, portanto, acreditam que deveriam
ser devidamente remunerados por tais “a judinhas”.
Já na execução das atividades em si, é a cobrança
constante pelo alcance de metas que torna o trabalho uma atividade cruel. Vale destacar que, para os
servidores públicos, a percepção negativa generalizada da categoria e o medo do erro também intensificam a violência, pois entendem que, devido à
sua condição, qualquer situação adversa é sempre
avaliada a partir da dupla ética-culpa.
Eu não me sinto nem um pouco seguro no
meu cargo. [...] Primeiro, porque a gente
vê uma desinformação muito grande da
população, e o funcionário público tem o
estigma de ser vagabundo. Para o senso
comum das pessoas, a gente é vagabundo.
Você fala “funcionário público”, a primeira
coisa é “não trabalha”. Acontece que a estabilidade não é uma garantia do servidor.
A estabilidade é uma garantia da sociedade, que a gente está lá não a serviço do
governante da ocasião, mas a serviço da
sociedade. É isso que as pessoas não entendem: é um conforto nosso, mas também
é uma garantia social.
Trabalhador Servidor público, 37 anos
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tendem é que eu não tô parada porque eu
quero, eu não consigo emprego, nenhum,
nem freela, às vezes.

Diferentemente dos grupos anteriores, os
Heróis carregam semblantes mais positivos – o que não significa que sejam mais
leves:
•

•

“Bem-sucedido” (Autônomos e Profissionais Liberais): Quem trabalha para
si precisa mostrar constantemente
que é realizado profissionalmente. As
dificuldades do dia a dia não podem
jamais transparecer – disso depende,
inclusive, a manutenção de contatos
de mercado e, consequentemente,
uma maior frequência de trabalho.
“Profissional sério” (Servidores Públicos): Diante da desconfiança da
sociedade quanto à sua idoneidade,
os servidores públicos são impelidos
a provar, diariamente, que têm uma
ocupação séria e trabalham duro.

Nesse contexto, aparecem a angústia de se sentir
útil por trabalhar fora do padrão reconhecido, a falta de valorização apesar do status alcançado e a
culpa pelo ócio, especialmente em momentos de
menor demanda de trabalho.
Sobre instabilidade, você não sabe como
vai pagar suas contas do mês que vem.
Você tem um dinheiro, e consegue guardar, não compra tudo, mas chega uma hora
que esse dinheiro acaba e não entra outro.
E aí começa a crise emocional, você começa a se sentir uma inútil, acordar e não
ter o que fazer. O que as pessoas não en-
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Trabalhadora desempregada, 43 anos

E as estratégias defensivas para abrandar esse sofrimento, apesar de não serem percebidas como tal,
configuram outras formas de violência do trabalho:
•

•

•

Ocultação da dificuldade financeira: para não
dar espaço a mais julgamentos e críticas, os
entrevistados resistem a pedir a juda financeira
para a família, mesmo em caso de extrema necessidade, o que os leva à estratégia abaixo;
Intensificação da jornada: especialmente entre
aqueles que se consideram bem-sucedidos, trabalhar mais é uma forma de sustentar a autopercepção de heróis – apesar das dificuldades,
essa é uma imagem forte entre os entrevistados,
que veem-se como alguém que deu certo unicamente devido ao seu esforço;
Ocultação da ocupação: especificamente entre
os servidores públicos, omitir essa informação
sempre que possível é uma forma de evitar mais
sofrimento.

A ausência e os conflitos familiares causados pelo
estresse da atividade profissional dos pais também
se fazem presentes na história destes entrevistados
– e, assim como os Sobreviventes, os mais jovens
associam tais violências à crescente insegurança
da renda familiar.
Neste grupo, contudo, a crueldade do trabalho se
intensifica especialmente entre aqueles que tive65
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ram uma infância de maior privação social devido à
fragilidade das relações trabalhistas dos pais. Muitos entre os filhos de trabalhadores operacionais
ou terceirizados relatam que tiveram que trabalhar
enquanto ainda eram crianças. E não faltam duras
histórias dessa época: em alguns casos, os pais ficavam com parte da remuneração recebida; em
outros, obrigavam os filhos a a judá-los no trabalho
sem receber nada por isso. Há ainda relatos daqueles que eram responsáveis pelo cuidado dos irmãos
mais novos – e apesar de retratar essa situação
como negativa em seu passado, hoje alguns dos entrevistados repetem tal abuso com seus filhos.
Nem sei como começou essa relação de
trabalho, foi desde muito pequenininha até
hoje. Os meus pais eram feirantes, minha
mãe levava os quatro filhos desde pequenos, a gente dormia na barraca e um cuidava do outro. Depois meus pais compraram
uma barraca no Parque Dom Pedro e eu
trabalhei lá até me casar, com 24 anos. Aí
meu marido falou “não vai trabalhar mais,
já trabalhou muito”, mas depois a condição
financeira começou a apertar e você precisa trabalhar. Como tenho três filhos, a mais
velha acabou cuidando dos dois meninos
mais novos enquanto eu estava fora.

Já dentro do ambiente de trabalho a violência nasce da imposição de metas absurdas. Os entrevistados afirmam que o acúmulo de funções, somado ao
assédio da liderança e à pressão de manter a alta
performance constantemente, leva à intensificação
extrema da jornada. Aqueles que atuam junto ao público, em áreas de atendimento, por exemplo, relatam a ameaça de culpabilização por qualquer erro
ou reclamação de clientes, enquanto os terceirizados
sentem-se explorados para além de suas funções.
As empresas, hoje, cobram muito, querem
que você faça muito. E é visível que você
é coagido, porque as ameaças... eu passo por isso, eu vejo essas coisas, comigo e
com as outras pessoas. Por exemplo, eles
não aumentam o salário. Mas, para não
mandar embora, eles começam a agregar
serviço. Vamos supor: tem um rapaz que
faz a instalação de um tipo de equipamento, outro que instala outro tipo; a empresa
coloca você para fazer os dois serviços e
manda um embora. E isso não é negociado, falado antes. Ou seja, ou você aceita,
ou você aceita.
Trabalhador formal terceirizado, 38 anos

Trabalhadora formal em cargo de operação, 46 anos

Ainda entre familiares e amigos, alguns entrevistados que atuam em áreas operacionais e terceirizadas afirmam se sentir diminuídos, pois o trabalho
administrativo (retratado como aquele realizado no
escritório, de salto ou gravata) é considerado mais
leve e digno socialmente. Essa percepção chega a
impactar seu lugar de fala, o que causa sentimentos de injustiça e tristeza.
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Apesar de vivenciarem condições menos
violentas de trabalho, os entrevistados que
atuam nos setores administrativos das empresas carregam um semblante mais pesado
do que aqueles que estão nas áreas operacionais ou terceirizadas. Isso porque, para
estes, a conquista de uma ocupação formal
tida como mais digna, que garante a estabili67
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[Sobre as entrevistas de emprego] São perguntas muito invasivas, são perguntas que
dependem somente da decisão da minha
vida que eles tentam aplicar em uma decisão corporativa, onde eles deveriam ver
mais as competências e as habilidades de
quem está lá na entrevista e eles acabam
avaliando outra questão. Me perguntaram
numa entrevista “Por que você fez essa tatuagem?” (risos)... Eu fiz porque eu quis, é
essa a única resposta possível. Eu não falei
exatamente isso, mas a recrutadora queria saber o que significava, se meus pais
tinham aprovado… O que tudo isso tem a
ver com a vaga ou a minha competência?
Me sentia invadido a cada pergunta como
essa. Por isso, hoje, eu vou sempre de manga longa, mesmo com o maior calorão!

dade de trabalho e renda, é percebida como
algo que deve ser louvado a qualquer custo.
• “ Resignados” (Administrativos): Para estes
entrevistados, apesar do sofrimento, é preciso usar a máscara da gratidão por ter um
trabalho estável e que oferece melhores condições, conforme dita o modelo padrão estipulado pela sociedade.
• “ Batalhadores” (Operacionais): Os relatos
destes entrevistados são de intensa violência
no trabalho, mas, pela sensação de segurança oriunda do vínculo formal, entendem que
é preciso sustentar o semblante daqueles
que batalham e, acima de tudo, conquistam
– mesmo que, intimamente, essa vitória tenha altos custos psicológicos.
• “ Destemidos” (Terceirizados): Aqueles em
ocupações terceirizadas sentem-se impelidos a sustentar a imagem de cora josos, que
aceitam qualquer desafio, uma vez que entendem que disso depende a manutenção
dessa ocupação, muito valorizada por seu
vínculo formal – mesmo que isso signifique
se submeter a todas as violências anteriormente descritas.
Por fim, exaustos pela intensidade do trabalho, os
Guerreiros relatam sofrer ainda com a culpa pelo
adoecimento – na sua percepção, adoecer é uma
demonstração de fraqueza que ameaça a estabilidade da formalização. Há ainda, entre os jovens, a
angústia do preconceito de gênero (especialmente
entre as jovens mulheres em ocupações tradicionalmente masculinas) e por características pessoais
(como piercings e tatuagens).
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Trabalhador jovem entrante, 18 anos

Assim como nos grupos anteriores, as estratégias
defensivas encontradas por estes profissionais para
lidar com tamanho sofrimento são poucas e individualizadas:
•

Escapes: para os entrevistados, ler ou assistir a
séries no celular no pouco tempo livre que resta
(como os deslocamentos) é uma forma de driblar a angústia do sofrimento no trabalho;

•

Psicoterapia: quando tais escapes não são suficientes e o sofrimento no trabalho ameaça sua integridade mental, alguns entrevistados relatam a
procura por acompanhamento psicoterapêutico.
69

4co.com.br

Nos relatos dos Vencedores, assim como nos grupos
anteriores, a ausência dos pais era uma constante
na infância, justificada pela busca de uma vida melhor – em outras palavras, uma renda familiar mais
alta. Tal percepção, inclusive, levou-os a repetir esse
comportamento sob o mesmo argumento: são ossos do ofício. Acreditam que seus parceiros e filhos
entendem a situação e, por isso, não se queixam.
Ser presidente me dá uma visibilidade que
me rouba minha particularidade. De vez
em quando você acaba tendo que receber na sua casa alguém com quem você
não tem intimidade, mas por questões de
trabalho. Eu fiz uma opções e tenho que
arcar com alguns ônus. E meus filhos têm
que entender. No meu aniversário deste ano eu estava via jando a trabalho. Ano
passado, no do menino, eu estava voltando
de uma viagem. E faz parte, tá no pacote. De vez em quando rola uma cobrança,
mas no final tudo se acerta. Como já estou
no segundo casamento, deu para explicar
qual era o tamanho do pacote.
Trabalhador formal em cargo C-Level, 55 anos

Também em nome de uma melhor condição social,
os entrevistados afirmam se submeter a constantes
agressões no ambiente de trabalho: como os Guerreiros, sofrem com a imposição de metas absurdas
e, em consequência delas, jornadas cada vez mais
intensas e exaustivas.
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Em dezembro de 2017, ele [superior] disse
que queria um novo vídeo institucional para
a nova empresa que iria lançar. E queria o
vídeo pronto em um mês. Eu falei de cara
que era impossível. Ele não ouviu, claro.
Eram 10 captações em cidades diferentes.
Eu larguei tudo o que estava fazendo e fui
acompanhar a equipe que iria gravar tudo
isso, pra minimizar as chances de erro. Bom,
em pouco mais de um mês, fechamos o vídeo. O dia que eu levei o vídeo, ele xingou,
disse que o vídeo era horrível, era horrível.
Ao invés de falar “esse esforço não foi nada
bom”, ele disse que era para eu me ferrar,
que não era nada daquilo que ele queria...
Trabalhador formal em cargo de liderança, 39 anos

Os entrevistados da média liderança ainda sentem-se obrigados a maquiar os problemas da empresa para “não perder’ sua equipe e afazer o mal em
nome da empresa - não faltam relatos de terem que
demitir pessoas em virtude de homofobia e racismo de seus chefes, por exemplo.
Quando eu contratei a menina, linda, usava um cabelo cheio de tranças, eu percebi que ele [superior] não gostou. Ele nunca perguntava da performance das outras
pessoas da minha equipe, só dá dela. E eu
dizia que a menina era boa. Ela era ótima!
Quando fui sair de férias, ele não deixou eu
colocar uma outra pessoa da área no meu
lugar, queria que fosse essa menina aí. Eu
relutei, mas não teve como. Eu saí de férias sabendo que na volta eu não iria mais
encontrá-la. Mas quando voltei, ela estava
lá, mas não estava bem. Ela tinha comido o pão que o diabo amassou. Ele fez da
vida dela um inferno e veio me dizer que
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ela tinha errado um relatório. Era coisa
boba, mas ele fez um inferno. E, pior, deixou a menina lá para eu ter que demiti-la
na volta. Eu não sabia o que falar pra ela
no desligamento, porque ela tinha uma ótima performance - eu sempre dizia isso pra
ela… Ela sabia que eu estava desligando
ela por puro preconceito.

uma época que meu filho colocava o boleto
da escola no criado-mudo do lado da cama
em que o pai dormia, mesmo sabendo que
era eu quem pagava as contas… Pra você
ver como essas coisas do trabalho e da renda são importantes. Foi um momento difícil.
Trabalhadora formal em cargo C-Level, 43 anos

Trabalhadora formal em cargo de liderança, 28 anos

Toda essa violência é aceita para transcender a condição social de onde vieram: a maior parte destes
entrevistados sustenta um status de vida mais alto
do que seu pais tinham no passado. Paradoxalmente, essa circunstância cria espaço para sofrerem, no
âmbito familiar, abusos por sua posição privilegiada. Além de provedores financeiros, são considerados a referência para a resolução de problemas
familiares, o que os coloca em posição de destaque
(seu lugar de fala é altamente valorizado) e sustenta o ego, mas também gera cansaço. Cabe ainda
ressaltar que repete-se neste grupo a pressão sobre
os homens como os provedores da família, enquanto as mulheres não são reconhecidas, mesmo quando efetivamente sustentam o lar.
A ansiedade me pegou muito. Insônia, muita insônia, não é pouco, não. Todos os dias
acordar de madrugada. Hoje não mais, mas
eu tinha todos os dias. No dia seguinte,
acordava quebrada pra trabalhar. Aí fui
fazer meditação, tomei antidepressivo.
Uma coisa que foi difícil pra mim é que eu
fiquei com a responsabilidade da minha
casa, meu marido começou a ficar muito
mal, ele é autônomo e ficou muito tempo
sem trabalho no passado. E isso também
impacta, toda a responsabilidade de ser a
provedora, com dois filhos. Eu lembro de
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O peso do semblante do trabalho para os
Vencedores está em sustentar uma imagem de vitória e sucesso apesar das adversidades que encontram no dia a dia. Todos
entendem que precisam transparecer ser:
• “Super-homem” (Líderes médios):
Não se pode esmorecer ou demonstrar sofrimento – isso seria uma derrota e uma perda do status conquistado. Assim, sentem-se constantemente
coagidos a mostrar que têm os poderes para resolver problemas e a judar
quem precisa.
• “Bastião do sucesso” (C-Level): Para
os altos executivos, é preciso se mostrar sempre como um guardião da
moral e um exemplo do êxito, mesmo
em situações desfavoráveis.
O excesso de trabalho e cobranças (inclusive de si
mesmo, pelo medo da incompetência de seu time),
somado à falta de reconhecimento (mesmo nos cargos mais altos, quando estes se submetem a conselhos administrativos ou outras instâncias), gera
nesses profissionais sofrimento. Cansados e estressados, têm que lidar ainda com o medo da traição
(devido à sua posição privilegiada) e do fracasso,
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o que leva à culpa pelo tempo livre, pois constantemente não conseguem concretizar tudo que gostariam. Finalmente, revelam-se angustiados pela falta
de realização profissional e, para aqueles que são
donos do próprio negócio ou atuam em empresas
menores, pelo risco de ter que demitir pessoas próximas em momentos de crise econômica.
Com certeza minha posição me coloca num lugar social de status. Quando eu
apresento um cartão, obviamente as pessoas me tratam bem – ou por interesse
de negócios, ou de querer se aproveitar.
O que aparece de gente que se aproxima
dizendo que me conhece, que é meu amigo, para tirar vantagem... Fora que tem
que gente que acha que pode te explorar porque você é presidente de empresa.
Tipo, um médico que cobra 500 reais a consulta, já quis me cobrar mil reais só por isso.

executivos afirmam centralizar as decisões da
empresa – o que, apesar de representar uma intensificação do trabalho, alimenta sua vaidade,
pois passam a se perceber como responsáveis
pelo sucesso da organização. Esse reconhecimento, por fim, acaba por subverter o sofrimento em realização.
Quando tais defesas não se mostram eficientes, os
entrevistados reconhecem que chegam a se comportar de forma injusta com familiares, amigos e
até desconhecidos – algo caracterizado e relatado
como acessos de fúria desmedidos e despropositados. Os altos executivos, por sua vez, citam o suicídio de conhecidos como a consequência máxima
da violência do trabalho.

Trabalhador formal em cargo C-Level, 62 anos

As estratégias defensivas relatadas também são
individuais:
•

•

•
•
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Negação: além de não expor o sofrimento no
trabalho, chegam a se convencer de que, em determinadas situações (como demissões injustificadas), o desfecho poderia ser pior se não estivessem na liderança;
Ausência de limite de disponibilidade e demanda: apesar de declarada como uma estratégia
de defesa, esta é uma clara violência da produtividade que, ao invés de protegê-los, deixa-os
mais suscetíveis à exploração e ao sofrimento;
Psicoterapia;
Centralização de decisões: para evitar o desgaste que erros da equipe poderiam causar, os altos
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ACHADO 2
O MERCADO NÃO SABE O QUE
QUER

77

Abra a internet. Tente entender os motivos por trás
do desemprego, segundo a perspectiva do mercado. É fácil encontrar nas páginas de sites e jornais
a principal razão declarada: falta de qualificação
da mão de obra. Segundo reportagem4 de junho de
2019, 60% das 11,8 mil vagas ofertadas nos mutirões
de emprego dos últimos dois anos não foram preenchidas por isso. É o que o mercado argumenta.
Mas, para os entrevistados, tal alegação soa estranha. O que suas vivências mostram é que há um
contexto muito maior sobre o desemprego, permeado de incoerências entre o que se diz e as práticas
efetivas: indefinição quanto à importância da experiência e ao valor de uma boa qualificação; grande
discrepância entre as exigências da vaga e a remuneração oferecida; processos seletivos fraudulentos e desrespeitosos; preconceito sistêmico; e uma
eterna ausência de resposta são questões recorrentes em seus relatos. Desde os jovens entrantes, em
suas primeiras tentativas de colocação, até os profissionais sêniores, que buscam movimentação em
suas carreiras, todos concordam com a percepção
de que o mercado não sabe o que quer. Afinal, como
se explica, por exemplo, um profissional com alta
qualificação ou tempo de mercado, desempregado
há mais de dois anos? A formação e a experiência
são ou não são relevantes na hora de conseguir uma
colocação? Ou, ainda, que sentido tem um processo
seletivo que convoca jovens do Ensino Médio junto
com quem tem anos de estrada?
Essa mesma incoerência acontece dentro das empresas, mas em outra perspectiva. Para quem está do
lado de dentro das organizações, a falta de clareza
manifesta-se nos processos de promoção e extravasa
para a dissonância do discurso empresarial quanto a
● 4 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/06/02/desempregado-sem-formacao-nao-consegue-nem-trabalhos-basicos.htm>. Acesso em 21 jun. 2019.
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seus objetivos de negócios. Tal contradição se revela
até para os autônomos e profissionais liberais, cujos
clientes buscam contratá-los por suas especialidades,
mas acabam por não acatar suas recomendações.
Todas essas realidades tornam o trabalho, desde a
busca por recolocação até o dia a dia das inúmeras
ocupações, um pesar angustiante.

consegue emprego só com QI. O meu marido arrumou assim. Eram 30 pessoas para
duas vagas, e ele arrumou porque o marido
da minha prima era gerente de lá. E outra
coisa, é essa questão de nunca ter retorno.
Você faz uma entrevista, uma segunda e
depois… Você se prontifica, vai até uma entrevista, tem a condução... Isso quando você
não chega lá e espera 2, 3 horas. A famosa
salinha de espera. Você tá dando o seu tempo, você está gastando dinheiro naquilo.
Trabalhadora desempregada, 42 anos

Os entrevistados deste grupo sentem profundamente o impacto da incoerência do mercado desde
o processo seletivo. Os relatos dão conta de entrevistas de fachada (realizadas apenas para cumprir
as metas dos recrutadores), fraudes (quando o entrevistado é induzido a pagar taxas para continuar
na seleção), desrespeito (horas esperando para a
entrevista, mesmo com horário marcado), necessidade de indicação (o famoso “Q.I.”, ou “quem indica”) e uma completa ausência de retorno formal
sobre a candidatura. Muitos destes profissionais flutuam entre desocupação e informalidade e, ao custo emocional de tais experiências, extremamente
desgastantes e desanimadoras, somam-se os gastos financeiros para participar desses processos de
seleção – um valor de que nem sempre dispõem.
Na última entrevista que eu fui, [o entrevistador] foi muito rápido comigo, e eu senti
que ele pegou muito nos meus pontos negativos. Eu achei que ele já tinha uma pessoa.
Ele perguntou coisas que não tinham nada
a ver com agência de turismo. Eu respondi, tudo bem. Era um processo e eu já tinha
passado em algumas etapas. Eu achei que
estava bem. Só que, esse dia, foi um balde
de água fria. [...] Eu estou vendo que você
80

São constantes também as histórias (a respeito de
si ou de conhecidos) que dão conta da seguinte
realidade: quem tem pouca formação e/ou experiência tem enorme dificuldade de conseguir uma
ocupação; já os profissionais mais qualificados ou
com uma tra jetória extensa enfrentam recusas exatamente por essas características – quando não,
sentem-se pressionados a aceitar remunerações incompatíveis com sua capacitação ou experiência.
Eu fiz uma entrevista e foi bem isso daí, o Diretor falou “caralho, que portfólio bonito, e
tal”. Aí ele falou “Vou ter que abrir o jogo pra
você, não preciso de alguém tão bom quanto você”. Oi? [...] “Você está acima do cargo
que eu preciso. Isso vai me dar problemas
internos na empresa, com o meu pessoal
que tenho lá”. Tem outra coisa também, a
exigência que eles fazem. Quando você olha
o que é pedido e qual é o cargo, nossa a lista
é “desse tamanho”! Pô, entende? Tanta coisa, que meu Deus do céu, como será que vai
dar? É exagerado! E depois, você vai ver o salário, sabe? Por essa responsabilidade toda,
não vale a pena.
Trabalhador desalentado, 67 anos
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A frágil relação entre trabalho e estudo

Ainda que o estudo seja valorizado e
motivo de orgulho nas famílias de renda
mais baixa (alguns entrevistados eram
os primeiros a conquistar um diploma de
Ensino Superior em seus núcleos familiares), a formação perde relevância após
um período de desocupação. Muitas vezes, para tais famílias, somente estudar
não é estar ocupado. E quem insiste na
formação enfrenta cobranças e pressões.
Contudo, observa-se uma tendência entre os entrevistados mais jovens que,
para continuar, preferem se submeter à
informalidade ou a vagas intermitentes.

dagogia, Psicologia, me formado em outra
área. Mas eu acho que dá dando na mesma, quem tá estudando, quem tá desempregado, tá tudo na mesma.
Trabalhadora desalentada, 50 anos

Mas o martírio não vem apenas da autocobrança.
A necessidade de explicar aos outros por que permanecem nessa situação, a pressão pela busca de
nova ocupação, a a juda desrespeitosa (travestida
de boas intenções ou do envio de vagas aleatórias),
a cobrança por aceitar qualquer ocupação (independentemente de seus interesses) e a dessocialização imposta (afastamento perpetrado por familiares e amigos por preconceito ou receio de não
terem condições financeiras de manter o convívio
social) também atormentam e causam sofrimento.

Diante da dificuldade da recolocação, os entrevistados acumulam sofrimento. Sentem-se perdidos pela
falta de rotina e culpados por não conseguir trabalho.
O autoquestionamento aparece desde cedo, até entre os jovens em busca do primeiro emprego. Surge
a frustração pela situação, que carrega em si o medo
de ser incompetente. A angústia da carteira de trabalho sem registro por muito tempo é um fantasma,
assim como a falta de força para buscar recolocação
e, nos casos de desalento, a tristeza por desistir.
Eu acredito que eu deveria ter estudado
mais, buscado uma formação superior. Só
que eu tenho amigas com nível superior e
elas estão se arrebentando pra arrumar
uma vaga. Outras tão com tudo na mão,
na fila aí do desemprego e não encontram
nada. O que será que tá acontecendo? Por
um lado, é uns com falta de estudo e por
outro é excesso de graduação? Eu deveria
ter feito outras coisas, me formado em Pe82
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Para enfrentar tudo isso, os entrevistados relatam poucas estratégias defensivas, todas individualizadas:
•

•

Versões de currículo: na tentativa de minimizar
as recusas dos processos seletivos, desenvolvem
diferentes versões de seus currículos, cada uma
omitindo parte de suas informações, de acordo
com as exigências da vaga pretendida;
Dedicação a atividades pessoais: manter um
hobby ou outros hábitos pessoais ativos, segundo os entrevistados, é também forma de manter
a mente sã diante da incoerência do mercado.
O que pega para mim é a descrição do
cargo. O nome é super simples, por exemplo, assistente de aula. [...] Aí você clica [no
anúncio] e vem uma lista “deste tamanho”:
fazer café, entregar café, comprar o giz...”.
Meu Deus, não era para ser só assistente
de aula? Então eu tenho três currículos. Um
de ensino médio e dois de ensino superior,
porque quando você faz o ensino médio,
existe um número de vagas. E quando você
faz a sua graduação, esse número já diminui muito, porque agora você faz parte do
ensino superior.
Trabalhador desempregado, 28 anos

Quando tais estratégias não funcionam, porém, o
que se observa é uma estafa plena, que, em última
instância, conduz ao adoecimento psíquico. Ainda
assim, eles expressam o desejo pela recolocação e
reconhecem seu potencial de contribuição para o
mercado. Alguns, contudo, orgulham-se de não se
submeter a qualquer proposta, mesmo que isso signifique persistir na desocupação.
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Eleve o impacto das incoerências descritas no grupo dos Feridos à máxima potência. Para os Sobreviventes, somam-se às contradições do mercado
formal as inseguranças da informalidade. Na busca pela formalização, as violências suportadas por
eles são similares ao grupo anterior (entrevistas de
fachada, desrespeito dos recrutadores, necessidade de indicação, falta de dinheiro para ir às entrevistas e ausência de retorno).
Tem já dois anos e meio que estou procurando emprego e, toda vez que vou na entrevista, eu acho isso e aquilo., mas não é
nada do que eu acho. Cada entrevista nova
que eu vou, é sempre a pior entrevista de
todos os tempos. E aí, no final das contas,
o entrevistador olha pra você e fala: “beleza, a gente liga”. E estou esperando há dois
anos essa ligação.
Trabalhador jovem entrante, 19 anos

Tudo isso é intensificado por outra agressão que
aparece para este grupo de forma impiedosa: o preconceito. A discriminação por raça, gênero, orientação sexual, obesidade, idade e origem (esta última
relatada por pessoas do Norte e Nordeste do Brasil)
é, muitas vezes, maquiada por justificativas rasas,
como incompatibilidade com o perfil da vaga. Os
entrevistados relatam ainda que a ausência de ocupações formais registradas na carteira profissional
é uma justificativa frequente para sua dificuldade
de recolocação. É nesse ponto que a incoerência se
revela excludente: ao exigir a comprovação de experiência de quem tem vivências predominantemente
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informais, nega a essas pessoas o acesso aos benefícios do trabalho formal – muitas vezes, pela vida
inteira. Nesse cenário, o sofrimento aparece prioritariamente atrelado à angústia da carteira de trabalho
sem registro, além do medo da incompetência e de
não estar à altura do que o mercado formal procura.
Uma amiga minha falou: “parece que tem
vagas para a parte administrativa. Vou te
dar o zap do [nome do recrutador]”. Aí eu
entrei em contato e falei que estava interessada na vaga. E ele falou: “manda uma foto
sua e me fala a sua idade”. Aí eu mandei a
minha foto e ele disse: “por enquanto a gente não está pegando gente de 38 anos...”.
Eles não olham pela sua capacidade, eles
queriam ver a minha aparência. Pra que ele
queria ver a minha foto? Pra ver se eu era
negra, né? Eu vi ali que era pela minha cor.
Ele não falou, mas deu a entender. [...] Eu tive
outro caso que eu fui arrumar um emprego
e ela [a recrutadora] falou assim: “Você tem
experiência?”. “Tenho sim, estagiei”. “Estágio não, a gente quer na carteira. Você tem
na carteira?” Eu falei que tinha uma carta,
que falava que tinha estagiado. E ela falou
assim: “É uma exigência da empresa, tem
que ter na carteira.”
Trabalhadora informal, 38 anos

A frágil relação entre trabalho e estudo

Diferentemente dos demais grupos, a
formação acadêmica está em segundo
plano para os Sobreviventes. A extrema
insegurança social em que vivem leva à
valorização do trabalho em detrimento
dos estudos, pois representa maior ren86

da familiar. A ocupação também é perce
bida (e incentivada) como uma maneira
de manter os mais novos longe da criminalidade. Como observado no grupo
dos Feridos, a tendência entre os jovens
é insistir na formação, ainda que relatem
dificuldade de iniciar a tra jetória profissional em sua área.
Quando questionados sobre como ir em frente, num
contexto de tamanha adversidade, relatam uma
única estratégia defensiva:
•

A persistência atrelada à religiosidade: além de
individual, como as demais observadas nos outros grupos, esta estratégia defensiva também
acaba por ser uma violência da produtividade,
tendo pouca eficácia.

As incoerências do mercado apresentam-se de outra forma neste grupo, associadas mais ao contexto
de suas ocupações. Isso não significa, contudo, que
os entrevistados estão ilesos aos seus impactos.
Autônomos e profissionais liberais relatam a pressão das negociações como uma desvalorização da
sua experiência, que é considerada diretamente
proporcional à qualidade de seus serviços. Alegam
que os contratantes querem colocar preço em seu
trabalho: desejam um serviço impecável, mas não
estão dispostos a pagar por isso. A postura de alguns clientes, contrária às suas orientações, também é uma demonstração dessa falta de valorização, além de um risco à reputação. O preconceito,
por sua vez, é associado ao avanço da idade e da
dificuldade de conseguir trabalho – e potencializado por crises econômicas.
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Eu falo pra uma aluna minha que ela não
pode comer tal e tal coisa, porque ela não
vai ganhar massa magra assim. Aí eu vejo
ela Instagram, fazendo o quê? Comendo
tudo o que eu disse que ela não podia. Só
que aí, ela vem e me diz, dá indireta sabe?,
que as aulas não funcionam e que são caras [...] E ela posta foto comigo, me marca,
e as pessoas que seguem ela e veem que
ela não emagrece vão achar que a culpa é
minha, que eu sou uma má profissional!

pados. E essa posição de conforto gera um
“desconfortozinho”. O governo pode, numa
canetada, extinguir cargos. Esse é um perigo que vive nos rondando.
Trabalhadora servidora pública, 47 anos

A frágil relação entre trabalho e estudo

Para estes profissionais, a formação sempre foi associada à realização profissional.
A vivência prática, porém, mostra-se muito distinta do sonho de quando eram estudantes e, consequentemente, torna-se
frustrante. Aqueles no início da tra jetória
profissional relatam (e são endossados
pelos mais velhos) uma grande angústia
quanto à falta de preparo para administrar
o negócio próprio. Argumentam que em
suas formações não houve preparo para a
parte administrativa e legal da profissão.

Trabalhadora profissional liberal, 33 anos

Como não sofrer com a tensão da espera por clientes
ou projetos e a ansiedade nos períodos de baixa demanda? Como lidar com o julgamento da família, que
interpreta tais ocasiões como preguiça ou falta de
competência? Não à toa, este grupo sente-se fortemente culpado (quando há baixa demanda por seus
serviços) e angustiado por manter relacionamentos
tóxicos, mas fundamentais para garantir sua renda.
Já para os servidores públicos entrevistados, a incoerência aparece de duas maneiras complementares: a existência de diferentes tipos de contratos
de trabalho no serviço público (a saber: concursados e contratados em cargos de confiança), associada à responsabilização da categoria pelas crises
do País, especialmente por parte do governo. Na
opinião dos entrevistados, isso cria uma tensão que
os desvaloriza e enfraquece como classe.
O servidor público é estável. A minha posição é bem confortável em relação ao restante dos trabalhadores. Mas, sempre que
a gente passa por um momento de crise, o
governo nos coloca numa condição de cul88

Como estratégias defensivas, observam-se neste
grupo:
•

Abstenção da reflexão e da responsabilidade
pelo comportamento dos clientes: para evitar o
sofrimento, os entrevistados “desencanam” e fazem o que é pedido, mesmo que não concordem;

•

Busca por constante capacitação: o aprimoramento de seus conhecimentos é mais uma forma de se proteger das incoerências de clientes
e do mercado.

Quando tais estratégias defensivas não dão conta
de driblar o sofrimento, surgem relatos do uso de
drogas e até do suicídio de conhecidos.
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Assim como o grupo dos Sobreviventes, os Guerreiros sentem fortemente a contradição do discurso
do mercado sobre capacitação e experiência, mas
aqui refletida prioritariamente nos processos de
promoção: no discurso, ter experiência e capacitação é fundamental para conseguir um novo posto
ou melhor remuneração; na prática, quem tem uma
tra jetória extensa sente-se desvalorizado por sua
bagagem, idade avançada ou salário elevado.
Semestralmente tem uma pesquisa de clima, que aborda tudo quanto é coisa. Sempre a pior nota é da parte da meritocracia. Não sou reconhecido pelo que eu faço,
meu gestor não é justo nos reconhecimentos, isso sempre aparece [na pesquisa]. E
aí tem um monte de metas subjetivas, tem
uma parte de avaliação entre pares, onde
tem gente que combina a nota do amigo
pra se dar bem, ou a sua concorrente direta te avalia mal independente do que você
fez no decorrer do ano. E eu converso com
diversas pessoas que já saíram de lá e que
falam “nossa, isso pra mim era um sofrimento. Eles me obrigavam a mentir para
os meus funcionários, que foi baixa performance, porque se eu não colocasse alguém
pra fora, esse alguém seria eu”.
Trabalhadora em cargo administrativo, 39 anos

Relatam ainda que o discurso e a prática das empresas são divergentes: fala-se em meritocracia, mas não
há reconhecimento (ou pior: quando acontece, não há
clareza de critérios). Algumas iniciativas de RH, co90

municadas como benefícios, são percebidas como
tentativas de “escravização” (especialmente quando
referem-se à oferta de serviços no local de trabalho,
como manicures, psicólogos ou academias). Nessa
confusão, a cultura organizacional (expressa nos Valores) mostra-se uma promessa que não se cumpre.
Eu tinha um projeto de carreira, eu estava
tendo as promoções a cada um ano e meio,
então estava tudo tranquilo. E, um belo dia,
o meu coordenador veio falando que não ia
rolar, e “então você vai ter que ser transferida para outro setor”. Eu falei que não ia.
“Então, ou você vai ou você sabe o que vai
acontecer... você vai ser demitida.”
Trabalhadora terceirizada, 34 anos

Os entrevistados afirmam ainda que são cobrados
por metas e enga jamento, mas não têm clareza sobre a estratégia da empresa. As constantes mudanças, a falta de transparência e a ausência de visão
do todo são fontes de grande sofrimento. Por fim,
sentem-se induzidos a trabalhar mal devido às condições oferecidas pelas empresas – equipes deficitárias, recursos escassos, reuniões improdutivas e
orientações conflitantes, por exemplo, são obstáculos ao cumprimento de suas tarefas.
Sempre sofre quem está embaixo. Vamos
cortar tudo, não vamos imprimir nada, não
vamos beber água, não vamos dar bolo de
aniversário, mas [a empresa] está lá com o
lucro nas alturas. É um pouco contraditório… Acontece que a gente perde a vontade
de fazer as coisas porque tem umas coisas
que são muito injustas. Demite um colega,
mas gasta dinheiro com umas frescuras.
Trabalhadora em cargo administrativo, 31 anos
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lar de médico, já trabalhei em laboratório,
e lembro que na época não era como hoje,
com muita pressão. Atualmente, na empresa
onde eu trabalho, eles estão querendo
implantar um sistema novo, que não vai dar
certo. E está sendo sob pressão: ou você se
adapta e fica ou então vai ser dispensado.

A frágil relação entre trabalho e estudo

Aqui, a formação acadêmica é uma vantagem diante dos desafios do mercado.
Aqueles que descendem de famílias com
melhores condições sociais foram estimulados desde cedo a dedicar-se aos
estudos. Já para aqueles que vêm de famílias cujas condições sociais eram pouco favorecidas, o estudo é visto como o
caminho para não replicar o modelo (dificuldades e sofrimentos) dos pais. Para
estes, a formação é sinônimo de vitória
pessoal e até reconhecimento familiar.
Os jovens, inclusive, afirmam investir
mais nesse ponto em comparação às gerações passadas. O obstáculo, contudo,
está em permanecer se qualificando devido à baixa remuneração, que nem sempre torna possível o sonho de um novo
curso, trabalho ou ascensão profissional.

Trabalhadora cargo operacional, 58 anos

As estratégias defensivas citadas são poucas:
•

Psicoterapia: a consulta a psicólogos e psiquiatras é, para muitos, a única alternativa para conseguir suportar as dores do trabalho;

•

Terapias alternativas: também são citadas outras fontes de autocuidado, como meditação e
consumo de chás calmantes.

Infelizmente, aparentam falhar frequentemente: os
relatos de abuso de álcool e medicalização são fortíssimos.

A consequência desse ambiente caótico é um sofrimento extremamente latente, que mostra-se de
forma mais intensa entre todos os grupos. Angústia
quanto ao futuro, medo de serincompetente, de não
estar à altura ou de se mostrar incapaz e, consequentemente, uma existência aterrorizada por retaliações e pelo maior de todos os desesperos: a
demissão. Todo esse sofrimento, somado à consequente necessidade de recolocação, desencadeia
nestes profissionais um pavor da desocupação – o
que os leva a suportar situações extremas.

Uma vez que estão na condução das empresas e,
por consequência, em posição privilegiada, os Vencedores têm uma visão parcial da incoerência do
mercado. Apesar de não ser percebida pelos altos
executivos (que, mesmo quando estimulados pelos
entrevistadores, não fizeram apontamentos sobre
isso), é relatada pela média liderança.

As empresas, hoje, cobram muito, querem
que você faça muito. E é visível que você é
coagido, porque as ameaças... eu passo por
isso, eu vejo essas coisas. Eu já trabalhei no
(nome suprimido), fui secretária particu-

Eu acho que dá para trabalhar um ambiente saudável, mas algumas pessoas estabelecem para si um ambiente de cobrança
e de estresse. Algumas pessoas morrem
mesmo. Mas é porque ou o trabalho é ruim
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ou elas foram coladas em relação ao trabalho. Se a pessoa não está feliz, deveria
se perguntar: “onde eu posso me realizar?”.
Mas no nível de executivo, as pessoas têm
chance de optar, mas se submetem a regimes que não deveriam. Algumas pessoas
lidam muito mal com o estresse. Eu acho
que lido relativamente bem com o estresse.
Trabalhador em cargo C-Level, 55 anos

Para os líderes, é nítido o paradoxo que existe dentro
das organizações: a falta de clareza sobre a estratégia da empresa não é apenas uma realidade, como
significa consentir com decisões e metas das quais
discordam por não ter justificativa e embasamento.

A frágil relação entre trabalho e estudo

Apesar de não expressarem as incoerências do mercado quanto à relação entre
estudos e trabalho, vale observar que
uma das razões relatadas pelos entrevistados deste grupo para investirem em
sua formação foi a percepção da família sobre os cargos de liderança, vistos
como mais leves, prósperos e dignos em
comparação a outras funções.

Nesses casos, para minimizar o sofrimento de seguir orientações que não compreendem ou com as
quais não concordam, adotam uma estratégia defensiva que é quase uma sabotagem de si:
•

A autoanulação: abstenção de se posicionar, passando a trabalhar no automático para entregar
aquilo que lhes é pedido sem questionamentos.
Eu não discuto mais, porque já cheguei ao
ponto de ir parar no hospital, com crise de
estresse lá em cima. Então eu já decidi que
não vou mais discutir: “é assim que você
quer, é assim que vai ser”. Eu até argumento, mas se eu ver que ela [gestora] vai se
alterar… eu paro. Pra falar a verdade, isso
é horrível – pra mim, pra empresa, pra minha equipe. Eles [a equipe] ficam me perguntando porque eu não respondo, porque
eu não retruco… e a verdade é que eu não
aguento mais, não tô mais aí. Chega, eu
nunca mais vou pararno hospital por isso.
Trabalhador em cargo de liderança, 39 anos
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ACHADO 3
O SOFRIMENTO VEM DE CIMA
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A culpa é de quem, então? Da família? Do mercado?
Nada disso. Quando questionados sobre de quem
era, afinal, a responsabilidade por todas as dificuldades que relatam, a resposta dos entrevistados foi
somente uma: o sofrimento vem de cima. Para uns,
o chefe é o algoz. Para outros, o sistema – ora representado pelo capitalismo, ora pelo governo.
As evidências que fortalecem essa percepção estão
aí para quem quiser vê-las. Falam por si as 29 mil
denúncias de assédio moral registradas no Ministério Público do Trabalho5 desde 2014. Ou as consecutivas quedas6, no mesmo período, da renda da
população mais pobre e da classe média brasileira,
atribuídas por especialistas à crise econômica.
Para aqueles em relações de trabalho empresariais,
a principal questão parece ser a falta de maturidade
de quem ocupa os cargos de liderança. Conviver com
chefes que desvalorizam sua experiência e conhecimento técnico, não reconhecem esforços e conquistas e são omissos em momentos críticos é extremamente desgastante para os entrevistados. Isso sem
contar a perversidade de alguns, acusados de usar o
poder para cometer assédio e outros abusos.
Já a responsabilização do sistema é um consenso
entre todos, independentemente do tipo de relação
de trabalho. O capitalismo aparece como o indutor
do modelo de gestão das empresas, cada dia mais
desumano devido à competitividade que promove
entre quem está dentro e fora do mercado formal.
As crises econômicas também são citadas e, frequentemente, associadas às más decisões ou à falta
de ação do governo.
● 5 Disponível em: <https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/
29-mil-denuncias-de-assedio-moral-sao-registradas-no-mpt>. Acesso em: 5 out. 2019.
● 6 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/16/
desigualdade-de-renda-cresce-ha-17-trimestres-consecutivos-no-pais-aponta-fgv.ghtml>. Acesso em: 5 out. 2019.
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Nessa perspectiva, uma vez que o sofrimento vem
de cima, acabar com ele parece não estar nas mãos
de quem o vivencia. Não há alternativa, acreditam
os entrevistados. Sempre foi assim e sempre será.
É
exatamente
essa
percepção
sobre
a
responsabilidade dos males causados pela
atividade profissional que Christophe Dejours, autor cuja teoria embasou este estudo, chama de banalização da injustiça social: a resignação das pessoas às adversidades e sua atribuição ao destino,
à economia ou ao sistema. Na visão dejouriana, é
esse entendimento que conduz e alimenta o sofrimento no trabalho – algo que parece ficar bastante
claro nos relatos dos entrevistados.

Hoje, se tiver uma outra oportunidade, eu
vou podando. Eu não sou obrigada mais
a isso, não. São experiências que vêm na
vida pra você aprender, você aprendeu,
chega. Você passou por aquela fase ali e
você aprendeu. Hoje se eu entrar em uma
empresa, eu tenho convicção de que eu
vou fazer aquilo que tenho que fazer, a função do outro, ele que faça. Porque você vai
absorvendo, pegando muita coisa e chega uma hora que você não aguenta. Você
se prontifica, você se humilha, você entra
em uma função que não tem experiência e
as pessoas ficam cobrando você por uma
coisa que não sabe fazer. Você aprende na
marra e, ainda assim, você é sugada. Não
vale a pena, você não é valorizada.
Trabalhadora desempregada, 43 anos

Para este grupo, a responsabilidade pelo seu sofrimento – seja a exclusão do mercado de trabalho para
aqueles que estão desocupados, seja o adoecimento psíquico – é de todos (de si, das lideranças e do
sistema) e, ao mesmo tempo, de ninguém. A aceitação
“das coisas como elas são” é tamanha que parecem
não conseguir nem apontar um responsável.
Alguns entrevistados se sentem parcialmente culpados por sua situação. Questionam se fizeram boas
escolhas, seja por terem optado por ocupações que
estão sendo extinguidas ou porque entraram de cabeça no jogo de competitividade das empresas. Alguns ainda afirmam que foi a autocobrança por um
bom desempenho que os levou ao sofrimento, embora reconheçam que isso acontecia especialmente
quando seu esforço não era reconhecido – ou seja,
na omissão do chefe.

O líder direto (seja ele coordenador, gerente, diretor
ou mesmo presidente, de ambos os sexos) também
é acusado de abusar do seu poder: os relatos são
de chefes carrascos, que impunham atividades em
excesso e metas impossíveis de alcançar. Sobram
ainda histórias de humilhações por demonstrarem
dificuldades, críticas pelo erro e até preconceito de
gênero e orientação sexual. Além de assediadores,
também são percebidos como omissos, especialmente em situações de sofrimento psicológico (que,
no caso dos afastados, resultou nesta condição).
Eu sofri duas agressões físicas, apanhei
duas vezes, fora as agressões verbais. E o
que mais me chateou foi a falta de atitude
por parte dos gestores. Ninguém fez nada
para mudar aquela situação, ninguém. Eu
tive que voltar para a sala de aula sozinha,
e enfrentar toda aquela situação sozinha.
Você se sente um nada, o gestor não toma
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atitude e você é um refém de tudo. Você
fica fragilizada fisicamente, emocionalmente e você não tem para onde correr.
Trabalhadora afastada, 54 anos

Quando questionados por que, ao vivenciar tais situações, não buscaram na justiça a retratação pelo
sofrimento vivido, os entrevistados afirmam conservar um sentimento de gratidão pelos contratantes
ou, ainda, medo de fechar as portas do mercado.
Afinal, não se pode reclamar: “melhor ter muito trabalho do que não ter nenhum”.

O gênero e a cor da precarização
Nesse cenário de resignação e pouca reflexão sobre seu papel na transformação
da realidade, observou-se, em todos os
grupos, uma tendência à precarização da
mulher negra. Elas eram, entre os entrevistados, as que vivenciavam as condições
mais degradantes de trabalho, em ocupações com alta rotatividade, informalidade
e insegurança de renda. Neste grupo, especificamente, os relatos dão conta também de maior dificuldade de recolocação
associada à sua cor e gênero.
Cabe destacar que alguns entrevistados em situação de desalento têm consciência de sua condição
como uma injustiça social. Para eles, é algo maior
do que si e suas escolhas. Contudo, ainda acreditam tratar-se de uma consequência da crise econômica do País. Ou seja: não há, mesmo entre eles, a
percepção do sofrimento como sistêmico, fruto da
sua banalização.
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Eu não sei qual seria o caminho para sair
disso. Esse caminho não depende de nós.
Todo mundo quer trabalhar, continuar trabalhando. Agora, na realidade, pra voltar
a ter opções, algumas oportunidades, não
depende de nós. Depende de toda a situação econômica do País melhorar. Tá todo
mundo estagnado, parado, a hora que começar realmente a ver uma outra vez uma
demanda e investimento, isso aqui vai começar a bombar de vez. Eu já vi isso acontecer duas vezes neste país, com a inflação
de 80%.Quando você faz os investimentos
corretos, o retorno é até que rápido. E infelizmente hoje, eu esperava que este ano
as coisas iam ser mais rápidas, mas estão
mais devagar e o Ministério da Economia
ainda pede paciência. É difícil, mas a meu
ver o que vai resolver um pouco é a situação geral melhorar.
Trabalhador desalentado, 67 anos

A vivência quase exclusiva do trabalho informal separa os Sobreviventes dos outros grupos no que diz
respeito à responsabilização da liderança por seu
sofrimento. Por outro lado, tanto na desocupação
quanto nessas raras experiências formais, relatam a
vivência da competitividade – no seu ponto de vista, imposta pelo mercado – e seus terríveis efeitos.
Até telemarketing, que antigamente você
conseguia com facilidade, e até poderia
escolher [uma empresa], hoje está difícil!
O que eu sinto falta da CLT: você sabe que
vai ter aquele valor para receber, tem os
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benefícios, VA, VR, convênio médico... e
o informal você não tem nada garantido,
nada. Tem que correr atrás.
Trabalhadora informal, 25 anos

Quando contratados, a constante ameaça da demissão, justificada pela oferta de mão de obra excedente no mercado, era explorada para a aceitação
de todo tipo de trabalho, acúmulo de funções e, por
fim, intensificação da jornada de trabalho. Apesar
disso, devido à insegurança da informalidade, quase todos os entrevistados afirmam estar constantemente em busca de uma colocação formal.
Não é uma coisa errada, a sociedade não
deveria pensar assim, mas é uma coisa muito antiga [a CLT]. É uma coisa que
precisa ser atualizada, mas de uma forma
muito bem pensada. Porque, no meu caso,
como indivíduo, o registro com CLT traz segurança. É isso que eu procuro: segurança.
Trabalhador jovem entrante, 21 anos

O gênero e a cor da precarização
A precarização da mulher negra é ainda
mais profunda entre os Sobreviventes.
Além de enfrentarem a pior condição financeira e a maior insegurança de renda,
elas também relatam o preconceito dos
processos seletivos, como os Feridos.
Além disso, o governo também é responsabilizado
por alguns entrevistados pela falta do desemprego
e a dificuldade de conseguir uma colocação formal.
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A questão é que eu não sei se boto a culpa
no governo... Se eles trabalhassem certinho, acho que a gente teria mais espaço
[de trabalho]. Eu acho que é uma questão
política mesmo, todo mundo fala que é do
governo. O empresário mesmo fala que não
dá pra ficar com dois funcionários, tem que
pagar muitos impostos pro governo, né? E
ele também tem que tirar o dele, então eu
acho que a culpa é do governo mesmo.
Trabalhador informal, 30 anos

O que se pode constatar, a partir da conformação
com tais condições em nome da seguridade social,
é que não há consciência sobre a banalização da
injustiça social.

A percepção dos Heróis sobre de quem é a responsabilidade por seu sofrimento é difusa. Isso porque
autônomos e profissionais liberais não enfrentam as
agressões da liderança – afinal, são donos do próprio negócio.
Já os servidores públicos relatam a retaliação da
chefia como uma das principais causas de medo
entre a categoria. Ameaças de transferência para
localidades distantes (caso não atuem de acordo
com o que o chefe quer) e punições extremas pelos
mais simples deslizes (como um uniforme mal passado para um policial) são relatos bastante comuns.
E apesar de perceberem a estabilidade da sua relação de trabalho como uma proteção contra essas situações, vivem num constante conflito entre fazer o
certo e enfrentar as burocracias do serviço público.
Os entrevistados deste grupo ainda compreendem
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a injustiça social como um modo sistematizado de
segregação, mas não agem para combatê-la. Pelo
contrário: a permanência no serviço público pela
segurança de renda e estabilidade de ocupação só
alimenta a banalização.
Meu pelotão, se um erra, comete um crime, todos pagam. O regulamento interno
da polícia é muito rigoroso. Então eu posso
ser mandado pelo erro daquela pessoa, um
erro que eu não cometi. É muito rigoroso.
[...] Esse “a bem da administração pública” é
o que deixa o servidor na mão do gestor. É o
argumento que eles usam para fazer o que
quiser com a sua vida. Posso dar um exemplo? Uma colega teve alguns episódios de
depressão. Só que o chefe não levava muito
em conta, aí um dia ele ligou pra ela e falou
“A partir de amanhã você tá lá na agência
da Capela do Socorro, a bem da administração pública”. O fato de ela não abaixar a
cabeça pro chefe dela influenciou muito. É
pra punir mesmo o servidor.
Trabalhador servidor público, 38 anos

O gênero e a cor da precarização
A mulher negra também é, entre os Heróis,
o perfil que mais sofre com a precarização do trabalho. São delas os relatos de
maior dificuldade de renda e ocupação.
Diferentemente deles, autônomos e profissionais liberais atribuem à competitividade do mercado e às
crises econômicas o sofrimento que enfrentam no
trabalho. Acreditam que, por conta disso, têm de intensificar suas jornadas de trabalho e se reinventar
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constantemente – afinal, só assim é possível garantir renda para manter seu status social.
Eu fico sempre procurando cursos para me
atualizar. Ainda mais com todas as tecnologias que existem hoje, se não ficar de olho, o
mercado e o concorrente te atropelam. Tem
cliente que liga só para te fazer ficar mal:
“nossa, você viu tal coisa?”, e é claro que
não dá tempo de saber de tudo [...] fora o
investimento, que é caro, né? Até esses cursos online hoje em dia são caros. Mas tenho
que investir em mim, sempre. Eu sou o meu
trabalho e o meu trabalho sou eu, não tem
como separar, sabe?
Trabalhadora, autônoma, 48 anos

Entre todos os entrevistados, os Guerreiros são os
que mais responsabilizam a liderança pelo seu sofrimento no trabalho. Como os Feridos, veem os chefes como carrascos: eles não dão apoio nas tarefas
do dia a dia e nos momentos de angústia, manipulam avaliações de desempenho em seu benefício e
não reconhecem esforços.
Por que a gente acha que trabalha para o
gerente e não para a empresa, se o gerente
é tão funcionário quanto a gente? Aí você
precisa conhecer a fundo o país onde você
mora. O escravo tinha medo do capataz,
ele não tinha medo do senhor do engenho,
que ele nem sabia quem era.
Trabalhador formal em cargo administrativo, 46 anos
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Eu tive um gestor que praticava assédio
moral mesmo. E não era só comigo. Era terrível, terrível. E, ao invés de eu me rebelar, eu comecei a me fechar. Eu trabalhava
em uma salinha e me trancava lá, porque
eu não queria ver ele. Aí o meu trabalho
apagou, não entregava nada mais direito
porque estava apavorada todo dia, odiava
olhar para ele, mas morria de medo de ser
demitida. Isso durou anos e todo mundo
na empresa sabia, o RH sabia, todo mundo
sabia e não fazia nada. Todo mundo sabia
porque ele gritava, ele humilhava, só detonava o trabalho das pessoas.

nhando o dinheiro dele, não me paga um
real do meu remédio, da minha sessão de
terapia. Nada. Só eu que me desgastei.
Trabalhadora formal em cargo administrativo, 35 anos

Quando há feedback, ele não é verdadeiro nem efetivo – os entrevistados chegam a afirmar que nunca
receberam uma orientação que contribuiu para seu
desenvolvimento.
Ainda assim, afirmam fazer tudo que o chefe pede,
mesmo que se sobrecarreguem ou percam totalmente o prazer pelo trabalho. Por quê? Medo da demissão.

Trabalhadora formal em cargo operacional, 33 anos

O gênero e a cor da precarização
A liderança também é considerada imatura e totalmente despreparada para a função. Até represálias
são relatadas, caso os profissionais não se submetam às suas vontades.
Na última empresa que eu fiquei, quatro
anos, as relações de trabalho eram extremamente abusivas moralmente. Além de o
país estar em um momento político muito
complicado, e de eu ser uma pessoa militante e muito envolvida com o trabalho,
as relações pessoais eram muito difíceis,
muito machistas. Imagina a quantidade de
homens, bem mais velhos do que eu, trabalhando com uma figura bem mais nova...
era uma energia de embate. Eu tinha que
o tempo todo provar que estava ali porque
sabia o que estava fazendo, e ele sempre
dava um jeito de me detonar, assim, muito de leve, num comentário qualquer, num
sorriso malicioso. O meu ex-chefe, que foi
muito abusivo no sentido de constranger,
de humilhar as pessoas, está ótimo, ga108

Nesse cenário, a precarização da mulher
negra se acentua nos relatos do grupo.
Entre todos os entrevistados, elas tinham
a renda mais baixa e as condições de
trabalho mais degradadas. Mas aqui observou-se também outra tendência de
precarização, relacionada aos trabalhadores operacionais, pois mesmo estando
(tal qual os administrativos) sob o regime CLT, relatam experiências de trabalho
mais duras, extenuantes e com maiores
incertezas do que a dos entrevistados
que ocupam cargos administrativos.
Além do chefe, os Guerreiros responsabilizam o sistema pelo sofrimento que vivem no trabalho. Para
eles, as dificuldades da colocação formal são parte
do jogo do capitalismo. Alguns entrevistados chegam a responsabilizar os próprios desempregados
pela desocupação; acreditam que não se esforçam
o suficiente na busca por emprego ou, ainda, não se
empenham na execução do trabalho quando em109
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pregados (aparecem até alguns julgamentos como
pessoas vagabundas).
A maioria ainda se sente agradecida por estar ocupada e, por isso, adota uma postura de resignação
mesmo nas mais violentas situações. Para garantir a
segurança do trabalho e da renda, aceitam realizar
atividades que chegam a prejudicar outras pessoas
e submetem-se a qualquer condição, como o trabalho intermitente. É neste grupo que se percebe, enfim, um retrato fiel da banalização da injustiça social.
Eu trabalho em uma empresa que me dá
muitos benefícios, coisa que eu nunca tive
em nenhuma outra empresa. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele negócio de viver sob
pressão. Tem uma mistura de sentimentos:
a empresa é boa, é aquela empresa que
dá gosto de trabalhar, mas dá uma dor de
cabeça tremenda [...]. Incentivava-se muito
que você pisasse no outro para subir. E eu
não topo entrar no jogo. E as outras pessoas topam. Sei lá o que vai ser.
Trabalhadora formal terceirizada, 32 anos

Mesmo os entrevistados em cargos de chefia – da
média liderança aos mais altos executivos – responsabilizam instâncias superiores pelo sofrimento vivenciado no trabalho, sejam seus líderes diretos ou
mesmo o conselho de administração das empresas.
Em comum com os demais grupos, os líderes intermediários relatam a prática do assédio moral – mas
essa é apenas uma entre muitas hostilidades que
enfrentam diariamente. Paradoxalmente ao que se
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poderia imaginar, os Vencedores são os entrevistados que mais profundamente responsabilizam a liderança por seu sofrimento.
Pra mim, causa muita angústia saber que
tem 400 famílias que dependem da minha
empresa. Em alguns momentos, vem um
fracasso, vêm as consequências de uma
decisão errada… e também vêm os medos
das consequências de tomada de decisões
do governo. Isso traz muita tensão. Eu compartilho essa angústia com o meu comitê
executivo, num segundo plano.
Trabalhador formal em cargo C-Level, 61 anos

Apesar de contratados e, muitas vezes, respeitados
por sua experiência e conhecimento técnico, afirmam sofrer frequentemente com a desvalorização
da chefia, que aparenta estar sempre insatisfeita.
Além de uma profunda frustração, essa situação
gera uma sobrecarga de trabalho – a estratégia
adotada para se resguardar de futuras retaliações
é o registro de todas as suas atividades em e-mails,
relatórios e outros documentos “oficiais”. Soma-se
a isso o confronto diário para fazer valer seu ponto de vista e chega-se a uma vivência profissional
extremamente desgastante. Quando questionados
por que permanecem em ambientes tão áridos, expressam o pavor de mudar de emprego e encontrar
uma liderança ainda mais difícil.
O dono da empresa, por ser uma pessoa
que quer aprovar tudo, quando a empresa fez 60 anos, me pediu um logotipo para
essa data... Eu fiz 92 versões de logotipos
para ele aprovar... 5 agências trabalhando com a gente... e não ia... gente, fiquei 10
meses pra fazer um logotipo. Chegou um
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momento que eu desisti, não sabia mais o
que fazer para acertar. Essa situação me
corroeu. Depois disso, eu tive que ficar um
tempo afastada.
Trabalhadora formal em cargo de liderança, 39 anos

Esses líderes ainda relatam se sentir como pelegos entre sua equipe e os altos executivos, a quem
acusam de fazer gestão pelo conflito. Essa postura
protetora é essencial para não perderem os bons
profissionais que contrataram, mas nada tem a ver
com sua valorização – o fazem porque, sem eles,
seu dia a dia seria muito mais difícil.
O sistema também é percebido por estes entrevistados como causador de sofrimento. Dentro das empresas, por exemplo, relatam que a competitividade
imposta pelo sistema econômico capitalista leva ao
enxugamento e à juniorização das equipes. Além
disso, para eles, o desemprego também é apenas
uma consequência do sistema – um reflexo de erros
de recrutamento ou, ainda, da falta de comprometimento dos candidatos.
Eu sempre falo que a pessoa não é demitida, ela se demite. Uma pessoa boa você
não demite jamais. Quando você não descarta pessoas, as pessoas sabem que você
não descarta. Eu tenho uma pessoa que
está com problema no braço e eu transferi ela pra uma outra função. Não é assim,
demite. O que eu quero dizer é que não é
tudo por dinheiro. Às vezes, quando a pessoa não tá encaixada, não é difícil demitir,
por isso que eu falo que ela se demite. Uma
pessoa que está sempre reclamando, que
não se inteira, que não valoriza onde está,
se tiver que demitir, vamos demitir. Quando tem envolvimento, é mais difícil.
Trabalhadora formal em cargo C-Level, 58 anos
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O gênero e a cor da precarização
A precarização da mulher negra explicitou-se neste grupo, inicialmente, pela
dificuldade de encontrar, durante a composição da amostra, tal perfil entre as
pessoas em cargo de liderança. Além
disso, entre os entrevistados que participaram do grupo, elas eram quem estava
na mais baixa posição de liderança. Já
entre os altos executivos ouvidos, apesar
de procuradas, só foram encontradas e
ouvidas mulheres brancas. Tal dificuldade se apresenta pelo fato de a presença de mulheres negras na alta liderança
das empresas ser praticamente nula – de
acordo com o Instituto Ethos7, elas são
apenas 0,4% dos quadros executivos das
500 maiores empresas do Brasil.
De modo geral, os entrevistados não demonstram
consciência da sua responsabilidade pelo sofrimento do outro, nem se solidarizam com ele. Acreditam
que a injustiça social é inevitável e que a única forma de superá-la é pela meritocracia. E creem que,
por meio da filantropia, dão sua contribuição para
minimizar os efeitos dessa situação.
Das coisas que eu mais vejo, que é desesperador, é quando a pessoa perde o emprego. Casa que falta pão, falta paz. O desemprego rouba seu ânimo, sua alegria.
E ainda pode desestruturar o emocional,
familiar, financeiro, pessoal. Por isso que
acho que o trabalho dignifica. O desem● 7 Disponível em: <https://www.ethos.org.br/cedoc/profissionais-negras-demandam-mais-politicas-afirmativas-no-mercado-corporativo-brasileiro/#.XZtRZOdKjOQ>. Acesso em: 7 out. 2019.
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prego é uma doença. E a responsabilidade
é do governo, da política... Já ouvi de pessoas que desemprego dói. Felizmente, comigo, a vida tem sido muito generosa. Na
cracolândia, fui voluntário e eu vi pessoas
que desistiram de viver.

ACHADO 4
RENDA IMPORTA, O ACESSO À SAÚDE ESCRAVIZA E O ÓCIO LIBERTA

Trabalhador formal em cargo C-Level, 45 anos

O afastamento do tema, aparentemente pela falta
de reflexão sobre o assunto ou moldado pelo mercado, reforça sua resignação às adversidades. Adotam
o discurso ultraliberal, criticam as leis trabalhistas e
escondem-se atrás da burocracia para fazer o que
precisa ser feito, mesmo que isso signifique fazer
mal ao outro “sem perceber”. A banalização é tão extrema que leva os entrevistados a acreditarem que,
para aqueles abaixo de si, o trabalho não causa sofrimento – são os problemas pessoais que o impactam.
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Ao final dos grupos e entrevistas conduzidos nesta
pesquisa, uma das perguntas feitas aos entrevistados foi: entre ficar sem renda e morrer de trabalhar,
qual seria sua opção? Se você chegou até aqui depois de ler os três achados anteriores, a resposta
não deve ser nenhuma surpresa. A maior parte deles prefere se submeter a um trabalho degradante, com relações sufocantes e efeitos devastadores
para a saúde psicológica, a não ter dinheiro.
Viver sem renda? Impossível. Não se concebe a
existência sem ela. E, assim, trabalhar até a morte
se torna algo aparentemente natural. Faz parte da
vida (que tipo de vida é outra história...). Isso explica, em parte, como os transtornos mentais chegaram ao patamar das doenças que mais afastam as
pessoas do trabalho. Episódios depressivos, outros
transtornos ansiosos e o transtorno depressivo recorrente estão, respectivamente, em 10o, 15o e 21o lugar na lista das doenças mais frequentes (inclusive
acidentes) entre os auxílios-doença concedidos pelo
INSS em 2017, segundo a Secretaria de Previdência8.
O que não se questionava era qual a razão, para
além da garantia de renda, por trás dessa situação
de enorme sofrimento. A principal delas, ficou claro,
é o acesso à saúde. Percebe-se que todo o discurso
criado em torno do Sistema Único de Saúde (SUS)
– como um sistema completamente ineficiente e
repleto de insucessos – gera um verdadeiro pavor
de depender desse serviço público. Para manter um
plano de saúde privado (que muitas vezes dá cobertura de atendimento para os familiares diretos),
as pessoas estão dispostas a pagar um preço alto,
literal e figurativamente falando. Além disso, relatam como outros motivos para se manter nessas
ocupações a piora do poder aquisitivo das famí● 8 Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/2018/03/saude-do-trabalhador-dor-nas-costas-foi-doenca-que-mais-afastou-trabalhadores-em-2017/>. Acesso em: 7 out. 2019.
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lias nos últimos anos, o aumento da concorrência
no mercado de trabalho e, consequentemente, a
maior dificuldade de recolocação – uma percepção
que crava o ano de 2015 como aquele em que tudo
começou a ruir e vai ao encontro do que se vê nas
pesquisas de mercado. Segundo reportagem de setembro de 20199, entre 2014 e 2018, 4,2 milhões de
domicílios migraram para classes sociais inferiores.
Por outro lado, dentro das organizações, pouco está
sendo feito para se manter um ambiente psicologicamente saudável: 41% das grandes e médias empresas no Brasil afirmaram ter ações voltadas ao
bem-estar emocional dos empregados, de acordo
com reportagem de fevereiro de 201910. Mas a maior
parte das iniciativas é isolada e pouco efetiva para
transformar esse cenário, pois as iniciativas se resumem em ter salas de descompressão (67%) e serviço de massagem (44%), por exemplo. Os programas de apoio ao empregado, que incluem auxílio
psicológico, são oferecidos por apenas 16% delas.
Se a renda importa tanto e ter acesso à saúde escraviza a ponto de se aceitar aquilo que muitas
vezes parecia inimaginável – em alguns casos, até
atividades ilícitas –, há uma experiência que parece
libertar de todo esse sofrimento: a vivência do tempo livre. Aqueles que acabam por se afastar do trabalho (seja pelo adoecimento ou pela desocupação)
ou que vivenciam relações mais flexíveis, em que os
momentos de ócio são mais frequentes, passam a
ter uma perspectiva diferente: o trabalho, enquanto
garantia de renda, não pode custar a saúde, o equilíbrio emocional e até a própria vida. Sob essa nova
ótica, criam um imaginário em torno da ideia de ter
o próprio negócio. Já pensou não ter chefe? Como
seria ser dono do seu tempo? As respostas apon● 9 Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/poder-de-compra-ladeira-abaixo>. Acesso em: 8 out. 2019.
● 10 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/
empresas-deixam-de-notificar-doenca-mental.shtml>. Acesso em: 5
jun. 2019.
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tam para autonomia e liberdade, mesmo em face à
maior insegurança social deste tipo de ocupação –
uma balança complicada de se equilibrar.

O medo da fragilidade social não era a única, mas
uma das principais razões pelas quais os entrevistados deste grupo relatam ter mantido suas antigas
ocupações, mesmo sob assédio da liderança e jornadas exaustivas. A percepção de degradação do
SUS gerava quase uma obrigatoriedade de permanecer no trabalho – e alguns ficaram até adoecer.
Ainda assim, para aqueles que estão desocupados,
a preferência ainda é por ocupações formais, motivada pela seguridade social (o seguro-desemprego
é especialmente valorizado devido às dificuldades
financeiras da desocupação) e, prioritariamente,
pelos benefícios oferecidos – como se pode imaginar, em especial o acesso a planos de saúde pagos
ou subsidiados pelas contratantes.
Uma vez eu bati o pé, doeu e pensei, vou
aonde? No Dr. Consulta? E o pessoal falou
“Não, você tem convênio”. Aí fui no hospital e vi que não era nada. Hoje, na atual situação, eu rezo para uma gripe não virar
um resfriado, senão eu tô ferrado. [...] E eu
queria muito ser CLT pelo fato de, pela primeira vez, eu ter ficado sem seguro-desemprego, porque eu sempre tive quando fiquei
desempregado. Isso me deixa agora muito
sem chão. Se eu não tivesse guardado um
pouco de dinheiro, eu estaria muito perdido.
Trabalhador desalentado, 43 anos
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Depois de 2015, tudo ficou mais difícil
Soma-se à angústia dos serviços de saúde pública a percepção dos entrevistados
sobre a intensificação das dificuldades
financeiras e de se conseguir trabalho
a partir de 2015. Para eles, de lá pra cá,
houve um aumento significativo no custo de vida, que não foi acompanhado
pela remuneração oferecida no mercado.
Além disso, para quem busca uma recolocação, o aumento da concorrência (sentida pelo maior volume de profissionais
disponíveis, cada vez mais capacitados
e que se submetem a qualquer condição
de trabalho por necessidade) criou ainda
mais obstáculos. Nunca foi tão difícil voltar ao mercado formal.
Nesse cenário, a realização de qualquer trabalho
para se conseguir renda é bastante cobrada (como
detalhado no achado 1), especialmente nas famílias
de renda mais baixa. Nestas, inclusive, fecham-se
os olhos para atividades ilícitas, desde que contribuam para o sustento do lar.
Eu tenho uma tia que tem dois filhos, e eles
são adolescentes agora. E o interessante é
que ela sempre fala: “eu quero que meus
filhos trabalhem e sustentem a mãe.” E
um dos meus primos entrou para o tráfico
com 14 anos e já chegou ir para a Fundação Casa. E acho interessante que ela fala
assim: “mas ele está me trazendo dinheiro”, ele está colocando o pão porque, se
ele não coloca, ela não tem como. [...] Tem
uma parte da família que só olha o status.
Eu vejo pelo meu tio. Ele tem uma padaria,
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que é onde a minha mãe trabalha – mas é
funcionária –, e uma pizzaria. Ela [a mãe]
sabe de todas as falcatruas que ele faz.
Mas, para a família, ele é ótimo...
Trabalhador desempregado, 28 anos

E apesar do medo da fragilidade social aumentar
conforme a desocupação se prolonga, a partir da
vivência do tempo livre os entrevistados passam a
perceber o lado bom da situação. Passado o impacto inicial da falta de renda, relatam que puderam
viver simples prazeres em casa (como assistir a um
filme em uma tarde qualquer), dedicar um tempo
de qualidade aos filhos e até cultivar hobbies ou
projetos pessoais. Alguns chegam a se sentir aliviados por ter sido demitidos. A possibilidade de ter o
próprio negócio começa, então, a ganhar espaço
no imaginário dessas pessoas. Ter flexibilidade de
horário para “fazer o seu corre” e autonomia para
tomar decisões sobre seu trabalho são as características mais associadas e valorizadas nesse tipo
de relação profissional. Tornar-se autônomo parece uma chance de juntar a fome com a vontade de
comer: é vista como uma alternativa para driblar a
dificuldade de recolocação e vivenciar uma relação
de trabalho que acreditam ser mais satisfatória.
Eu acho que preferia ser autônoma. Nos
dias de hoje, você ficar presa em um escritório por 8 horas é meio enlouquecedor.
Você pode resolver tanta coisa do seu celular, da sua casa, você faz o seu tempo, cuida da sua casa. Oito horas? Pelo amor de
Deus, é muito massacrante. Depois que saí
do emprego, eu percebi o quanto eu não ficava com as minhas filhas antes… e é bom,
né, poder ficar mais perto das meninas.
Trabalhadora desempregada, 42 anos
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A angústia da renda é particularmente intensa entre
os Sobreviventes, que sofrem com um constante vai
e vem entre ocupação e desocupação. Para eles, a
instabilidade do trabalho informal impacta em necessidades básicas da vida – como dar de comer
aos filhos ou pagar o aluguel. Por isso, diferentemente dos demais grupos, não relatam medo do serviço
público de saúde – essa é sua realidade, oras. A principal razão pela qual buscam uma ocupação formal
é muito anterior a isso: é preciso, primeiro, garantir a
constância da entrada de renda na família.
Morar de aluguel é muito difícil. Às vezes
eu tenho que tirar da boca para pagar o
aluguel. Eu moro junto com quatro filhos.
É muito difícil, não desejo pra ninguém
pagar aluguel [...] eu topo fazer qualquer
coisa, não tenho frescura, não: é faxina,
é ajudante, não importa. O que não dá é
para ficar o tempo todo nesse desespero.
Trabalhadora informal, 28 anos

Depois de 2015, tudo ficou mais difícil
Além de perder poder aquisitivo, os en
trevistados deste grupo afirmam que
está mais difícil encontrar trabalho informal ou mesmo as mais simples ocupações formais, como atendente de telemarketing. Até entre os jovens entrantes
essa percepção se confirma: eles observam que a condição financeira da família
piorou nesse período – em muitos casos,
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um dos pais está desempregado há anos.
Isso impactou diretamente na continuidade dos seus estudos (não faltam relatos de desistência de cursar o Ensino
Superior por falta de dinheiro) e na intensidade do trabalho já no início da vida
profissional (alguns entram no mercado
já com duplas jornadas).
Além de todo sofrimento causado por essa insegurança de renda, os entrevistados afirmam ainda enfrentar o afastamento de amigos e familiares em função
disso. O motivo é claro: eles têm medo de que peçam
algum tipo de a juda financeira. Como se pode imaginar, nesse cenário quase tudo acaba sendo aceito
para ter dinheiro e cumprir com seus compromissos:
topam qualquer tipo de trabalho e se submetem a
jornadas extremamente longas, às vezes, para pagar
uma conta entre muitas que se acumulam.
Eu não pago aluguel, mas pago condomínio,
que é quase um aluguel. [...] E eu tenho que
sair correndo atrás. Tem que buscar. E conseguir aquele dinheirinho para pagar. Eu consigo, eu me rasgo, mas eu pago. Eu faço de
tudo. Eu faço tudo para manter o emprego.
Trabalhadora informal, 60 anos

A ideia de empreender também surge entre o grupo associada ao tempo livre (acreditam que, nesse formato de trabalho, a flexibilidade de horário é
maior), mas principalmente como uma possibilidade de enriquecimento. Para eles, quem se dedica ao
próprio negócio fica com todo o resultado do seu
esforço. Nem passam por sua cabeça, por exemplo,
todas as dificuldades apontadas pelos Heróis nos
achados anteriores.
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Eu penso numa frase que é assim: quem trabalha para os outros, não tem tempo de fazer
dinheiro. Eu trago isso muito para mim[...].
Porque, assim, eu faço todos os meus corres,
eu trabalho muito quanto tem serviço, mas
quero que sobre um dinheiro pra mim também, né?, não dá pra ser só para pagar as
contas. Quero poder tomar minha cervejinha
no fim de semana, ficar de boas às vezes.
Trabalhador informal, 36 anos

A renda importa para os Heróis à medida que ela é
um indicativo do seu êxito profissional. Como sentem-se obrigados a se mostrar bem-sucedidos para
a família e os amigos (conforme detalhado no Achado 1), é preciso garanti-la a qualquer custo. E, para
isso, não poupam esforços: seus relatos dão conta
da ampliação da oferta de produtos e serviços e da
intensificação da jornada.
Como eu não gosto de trabalhar à noite,
isso me irrita muito. A noite é muito perigosa. Me deixa muito inseguro. Mas só que
eu tenho que passar por essa insegurança
para poder cumprir a responsabilidade de
pagar aquela conta. E como faz um planejamento financeiro nessa condição de
ser autônomo? Quero comprar um carro,
quero comprar uma casa, quero comprar
uma geladeira… A gente prioriza a escola
das crianças e o seguro-saúde, aí tem que
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equilibrar o resto como dá. É segura na
mão de Deus e vai!
Trabalhador autônomo, 48 anos

Para uns, essa situação chega ao limite da escravização pela demanda. Os relatos são de 12, 14 horas
ou mais de atividade ininterrupta, noites sem dormir
e fins de semana inteiros trabalhando. Para outros,
cria um conflito: apesar de desejarem manter seu
status financeiro, não gostariam de ter que colocar
sua vida profissional acima da pessoal para isso. É
um equilíbrio difícil de encontrar, que gera angústia,
insatisfação e, quando beira a necessidade, abre
espaço para a aceitação de atividades ilícitas – assim como entre os Feridos, desde que não sejam as
“consideradas” criminosas (o “gato” na TV a cabo, a
sonegação de impostos ou a compra de matéria-prima “fria” não são entendidos como atos criminosos).
Pra mim, como eu trabalho com saúde, isso
é importante também pra mim. Eu, por
exemplo, gosto de trabalhar com idosos,
por isso pra mim [o trabalho] significa melhorar a vida de alguém. Agora, se pudesse,
eu trabalharia 2 horas por dia, e me manteria. Ao contrário dela, eu não amo trabalhar
várias horas por dia. Eu gostaria de trabalhar menos e me manter com isso, mas eu
sei que isso não existe [...]. Também não é
qualquer coisa que eu topo fazer pra conseguir isso [equilíbrio entre renda e tempo
livre]. Por exemplo, tem um colega meu,
conhecido, que ele tem uns alunos todos
supermalhados, mas a gente sabe que ele
vende, né?, ele incentiva e vende pros alunos umas coisinhas. Isso eu não faço!
Trabalhadora profissional liberal, 33 anos
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Depois de 2015, tudo ficou mais difícil
O principal sinal da intensificação da dificuldade de manter a renda nos últimos
anos é, para este grupo, a oscilação da
demanda de trabalho. Além disso, também percebem que o aumento da concorrência no mercado, com cada vez
mais profissionais disponíveis, contribui
para essa situação.
Apesar das dificuldades relatadas, os Heróis são
quem mais encontram realização no trabalho. Para
os entrevistados, a satisfação cresce proporcionalmente à sua maturação técnica. Além disso, reconhecem que sua relação de trabalho proporciona
uma liberdade que nunca conseguiriam ter em outros modelos e a valorizam tanto que não trocariam
por nada, nem pela segurança financeira de uma
ocupação formal.
A vida passa muito rápido. Por mais que
eu fale que “nossa, como vou pagar minhas contas no mês que vem?”, quando cai
aquele dinheirinho, e eu estou fazendo o
que eu gosto, fico tão feliz! [...] A felicidade está em primeiro plano, porque eu não
quero ficar doente.
Trabalhadora autônoma, 37 anos

Medo de não conseguir manter o padrão econômico
alcançado. Medo de mudar de emprego e perder
a estabilidade financeira conquistada. Medo de
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perder o trabalho e, com ele, todos os benefícios que
a ocupação com registro em carteira profissional
oferece, mesmo quando terceirizada (e mesmo
que se perceba que quem tem um contrato direto é
melhor remunerado). Medo, medo, medo. Os Guerreiros valorizam tanto a segurança de renda que,
entre todos os entrevistados, são os que mais sofrem com a possibilidade de perdê-la.
Hoje a gente não tem certeza de nada,
nem se vai ter um emprego amanhã. Então
é muito difícil a gente dar passos maiores,
a gente acaba fazendo coisas pequenas. E
às vezes deixa de fazer um monte de coisa
e guarda lá um dinheiro, e alguém pega,
ou você usa com remédio, com hospital,
porque tá doente, por tudo. Porque a gente fica com muita incerteza, têm pessoas
dependendo da gente, se eu gastar tudo,
amanhã não vou ter nada.
Trabalhadora formal em cargo administrativo, 39 anos

Os relatos apresentam muitas causas para esse
pânico todo. Dentro das empresas, as constantes
demissões, muitas vezes injustificadas, são um lembrete permanente da instabilidade do emprego. O
fantasma do resultado também é uma ameaça que
dá as caras frequentemente, seja na figura do chefe, que usa o desempenho para assediar a equipe,
ou da matriz, que promete fechar as portas da filial
caso esta não dê o retorno esperado. Da porta para
fora, é mesmo o terror do SUS que mais intimida.
Assim como os Feridos, os entrevistados deste grupo preferem se submeter a relações de trabalho doentias a ter que submeter a si ou sua família aos
cuidados do serviço público de saúde.
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Depois de 2015, tudo ficou mais difícil
Estes entrevistados não só percebem uma
degradação contínua nas condições de
vida nos últimos anos como entendem
que só havia tranquilidade quanto à renda em um passado ainda mais distante.
Há certa nostalgia em seus relatos: acreditam que, na época de seus pais, a renda
tinha muito mais valor: bastava que uma
pessoa trabalhasse para sustentar toda a
família. Faziam-se horas extras, mas ninguém precisava complementar os ganhos
com atividades paralelas. Também acreditam que era mais fácil conseguir uma
ocupação formal. Entre os jovens, a percepção é de maior dificuldade para encontrar trabalho, especialmente em sua
área de formação. E como no grupo dos
Sobreviventes, relatam uma piora na condição financeira da família que prejudica
a continuidade dos estudos e intensifica a
jornada de trabalho desde seu início.
A renda é tão importante para os Guerreiros que
eles mesmos não se permitem reclamar. Melhor ter
um trabalho ruim do que não ter nenhum (e nenhum
dinheiro, obviamente). E mesmo que alguns suspeitem que as ações das organizações (como oferta de
serviços no espaço corporativo, programas de qualidade de vida etc.), comunicadas como iniciativas de
bem-estar, têm na verdade a intenção de mantê-los
trabalhando por mais horas, permanecem resignados pela garantia do salário no fim do mês.
Essa ideia da empresa-condomínio, que
tem tudo lá. A gente tem supermercado,
farmácia e até laboratório de exames den128

tro da empresa. Eu acho que isso é pra
escravizar a gente, sabe? Porque assim a
gente não precisa nem sair da empresa
para nada. E acaba que a gente se acostuma e nem acha mais aquilo esquisito,
passa a ver com bons olhos. E vai deixando, vai levando. Com todas essas coisas, e
sabendo que aconteça o que acontecer, no
final do mês é certo que seu salário está na
conta, a gente vai deixando.
Trabalhadora formal em cargo administrativo, 22 anos

É claro que, nesse contexto, alguns sonham em investir no próprio negócio. Em sua imaginação, quem
é chefe de si (e, por tudo que foi exposto no Achado
3, está livre das mazelas causadas pelos superiores)
tem mais controle sobre o seu tempo e autonomia
para fazer as coisas do seu jeito – mas com responsabilidade de dono, pontuam. Este “inconveniente” faz
toda a diferença entre querer e fazer: o que se observa é que, apesar de muita vontade, há poucos planos.
Eu, como estou em quase fim de carreira,
a minha ideia é fazer as coisas que o povo
não faz mais à mão, bordado, rococó... Sem
correria, mas com exclusividade, porque
sempre vai ter alguém que quer alguma
coisa feita à mão.
Trabalhadora formal terceirizada, 64 anos

Assim como os Guerreiros, quando se trata da renda, é o medo que comanda as atitudes dos Vencedores. O receio é perder o padrão de vida conquistado
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pela posição de liderança, seja devido a uma possível
demissão ou pelo impacto que decisões político-governamentais podem ter para o negócio, no caso daqueles que são donos ou estão à frente das empresas.
Estes declaram, ainda, que tais situações – entendidas como um fracasso – já levaram outras pessoas na
mesma posição que a sua ao suicídio. Como se pode
imaginar, o peso que carregam para manter seu patamar de renda e o status social é hercúleo.
Tenho vivência e experiência de amigos
que se mataram. Fora as dezenas que quebraram a empresa. Eu já ouvi de grande
executivo “Eu daria todo dinheiro para ter
paz”. Eu mesmo já pensei em pular do carro… Minha válvula de escape é a espiritualidade. Sou muito religioso. Então, minha paz
e alegria vêm de bem-estar familiar e convicções de fé. E isso a juda a me desintoxicar e desmontar as armadilhas que o sistema te traz. Eu já sofri muitos fins de semana
por coisas que não vieram a acontecer
na segunda-feira.
Trabalhador formal em cargo C-Level, 64 anos

A segurança financeira também é importante para
este grupo para a manutenção de um serviço de
saúde, em suas palavras, decente. Mesmo aqui, apesar de ainda mais distante da sua realidade, o imaginário do SUS é terrível. Afinal, quanto mais alto se
chega, maior pode ser a queda – e, consequentemente, mais intenso é o medo. Para lidar com ele, a
solução é conhecida: estão sempre disponíveis para
as demandas da empresa.
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Depois de 2015, tudo ficou mais difícil
Os últimos anos também são percebidos
pelos Vencedores como mais severos.
Alguns afirmam que, nesse período, vivenciaram os piores anos de suas vidas
devido às dificuldades financeiras que
enfrentaram na condução de suas empresas. Demitir pessoas próximas e recorrer a empréstimos na família ou mesmo no mercado são apenas algumas das
dores relatadas entre os entrevistados.
O pior período foi nos últimos 8 anos. Eu
comecei a ver a gente desistir do país, perder a esperança de que valores e princípios vão triunfar. Minha filha foi embora do
Brasil, porque não quis que os filhos crescessem aqui. O caso dela foi como o de
centenas de amigos, que tiveram situação
muito similar – gente desistindo do Brasil.
Em 2015, eu tive a pior perda emocional da
minha vida. Gente que trabalhou 25 anos
comigo, eu tive que demitir. Demitimos uns
40% do efetivo. 2015 e 2016 foram os piores
anos da minha vida.
Trabalhador formal em cargo C-Level, 55 anos

Ainda que de forma menos intensa, o imaginário do
próprio negócio também surge entre aqueles que
não ocupam tal posição atualmente. Para eles, ter
uma reserva de verba é fundamental para, num futuro ainda indefinido, criar outras oportunidades de
trabalho. Como num ciclo vicioso, a renda é novamente colocada pelos entrevistados em uma posição privilegiada entre suas prioridades.
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ACHADO 5
O (NÃO) FUTURO DO (NÃO) TRABALHO
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O que você imaginava ser quando crescesse? Médica, professor, bailarina, astronauta? Não faz muito
tempo, o céu era o limite para sonhar com o futuro
– e, mesmo sem entender muito bem, com o futuro
do trabalho. As possibilidades eram infinitas.
Nunca passou pela sua cabeça, nem pela de ninguém,
ser desalentado. Nem trabalhador informal. E mão de
obra subutilizada, então? Será que alguém pensou
que seria? Por outro lado, muita gente tinha certeza de
que, lá no auge dos seus muitos cabelos brancos, seria
aposentado. Todos ledos enganos, aparentemente.
De acordo com o IBGE, 27,8 milhões de brasileiros
não trabalhavam ou trabalhavam menos do que
gostariam no trimestre encerrado em agosto de
201911. É pouco menos que a população inteira da
região Sul do País. Ou mais da metade de todas as
pessoas que vivem no estado de São Paulo12. Além
disso, entre aqueles que trabalhavam, 41,4% estavam em trabalhos informais13 – sem carteira assinada (empregados do setor privado e domésticos),
sem CNPJ (empregadores e por conta própria) e
sem remuneração (auxiliam em trabalhos para a família). Trocando em miúdos, sem seguridade social.
Há quem acredite que estes são apenas reflexos da
crise econômica que o país vive nos últimos anos.
Vai passar, #sóquenão. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dois terços dos empregos nos países em desenvolvimen● 11 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25315-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-24-6-no-trimestre-encerrado-em-julho-de-2019>. Acesso em:8 out.
2019.
● 12 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_
mediaibge/arquivos/7d410669a4ae85faf4e8c3a0a0c649c7.pdf>.
Acesso em: 8 out. 2019.
● 13 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25534-desemprego-cai-para-11-8-com-informalidade-atingindo-maior-nivel-da-serie-historica>. Acesso em: 8 out. 2019.
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to, como o Brasil, são suscetíveis à automação14.
Já em 2017, um estudo da consultoria McKinsey &
Company, com dados de 46 países, estimava que
de 400 milhões a 800 milhões de trabalhadores no
mundo poderiam perder seus empregos para robôs
até 203015. Parece distante, mas faltam praticamente 10 anos para isso acontecer.
Um dos objetivos desta pesquisa era entender o
que as pessoas pensavam sobre essas perspectivas (ou a falta delas). Será que também causavam
sofrimento? Apesar de ainda atribuírem profundos
significados ao trabalho – é percebido como uma
atividade inerente à vida, que chega a ser sinônimo
da sua identidade – , o que se descobriu é que todos
estão completamente desconectados das questões
sociais associadas a ele (como as reformas trabalhista e da previdência social) e, obviamente, não
têm planos para enfrentá-las. Ao que tudo indica, assustadoramente, simplesmente não se pensa – nem
se informa, nem se discute – sobre o (não) futuro do
(não) trabalho. O lampejo de esperança aparece entre os jovens, que começam a vislumbrar a atividade
por uma nova perspectiva, menos central à vida.

Para estes entrevistados, o trabalho tem um significado, digamos, prático. Primeiro, porque garante um senso de ser útil à sociedade. Depois, pois é
por meio dele que é possível conseguir realizações
pessoais (como um imóvel, um automóvel, uma viagem) e profissionais (como o crescimento e reco● 14 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oit-debate-inclusao-de-jovens-em-postos-de-trabalho-do-futuro/>. Acesso em: 8 out. 2019.
● 15 Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,automacao-pode-tirar-trabalho-de-ate-800-milhoes-de-trabalhadores-ate-2030-diz-mckinsey,70002101960>. Acesso em: 8 out. 2019.

136

nhecimento na carreira). De forma que, ao proporcionar tal status, o trabalho acaba também sendo
associado à sua identidade.
Você contribui, sente que está contribuindo com alguma coisa. Consegue colocar os
seus conhecimentos em prática, contribuir
com alguma coisa, participar de alguma
coisa. É claro que a parte de salário, de dinheiro, da qualidade de vida, é importante.
Agora, tem a satisfação pessoal também,
de você se sentir realizado com o trabalho, que está sendo útil em algum lugar. É
importante. Poder sair um pouco da rotina,
das contas. Pelo menos sobrar alguma coisa e poder ir no teatro, no cinema, fazer
uma viagem, entende? Coisa mais simples
até, poder dar um passeio.
Trabalhador desalentado, 67 anos

(Not) all work and all play:
o trabalho ganha outro lugar na vida dos jovens

Apesar de aparecer como uma atividade
inerente à vida por todo o potencial que
tem de proporcionar conquistas e reconhecimento às pessoas, os entrevistados
mais jovens entre os Feridos demonstram
uma tendência a considerar que o trabalho não é mais algo central em sua existência. Não pode custar o preço da vida.
Uma transição ainda tímida, mas que será
observada em todos os demais grupos.
Já se sabe (ainda melhor agora, pelo significado
que o trabalho tem para essas pessoas) todo o sofrimento que a condição de desocupação, desalento ou afastamento inflige. Parece natural imaginar
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que, por essa vivência, os entrevistados deste grupo estariam mais conectados às transformações
que a atividade vem passando, tanto na perspectiva social quanto de processos. O que se observa,
contudo, é o oposto disso. Mesmo aqueles que recebem ou receberam benefícios sociais (como auxílio-doença ou seguro-desemprego) não demonstram acompanhar as discussões e decisões que
impactam na seguridade social dos trabalhadores.
Também têm pouca consciência sobre as dificuldades que a tecnologia, por meio da automação e da
inteligência artificial, já impõe e ainda representará
na oferta de trabalho.
Eu trabalho em três frentes: a curto prazo,
tento investir nas aulas de inglês e italiano,
a médio prazo eu penso em alguma coisa
autônoma e, a longo prazo, eu vou ter que
me qualificar, fazer um outro curso para
tentar uma colocação formal. [...]. Eu me
sinto responsável pela minha situação atual,
mas eu não deixo de levar em consideração
que estamos vivendo um momento diferente, não só político, mas também houve uma
mudança no jeito de fazer quase tudo. Para
se locomover, para comer, tudo está mudando de uma maneira que a gente está na
plateia, tentando entender o que está acontecendo. [...] A engenharia de produção era
sempre vista como aquele que vai chegar,
mandar a galera embora e botar a máquina para fazer o serviço. E isso era vendido
para a gente, como estudante, como a libertação do trabalhador. Que o Henry Ford
achava que ninguém nasceu para apertar
parafuso. Então, se você está automatizando aquela posição, você está libertando um
cara. Mas essa liberdade, não sei pra onde
ela vai, até onde ela é interessante.
Trabalhador desempregado, 40 anos
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Consequentemente, não há reflexão nem planejamento sobre sua perspectiva de futuro. Alguns afirmam que nem se permitem pensar sobre o assunto
devido à obrigação de conseguir uma recolocação.
Têm que pensar no hoje – ainda que seja o hoje que
define o amanhã.
É viver dia após dia, sem olhar pra frente.
Eu não quero olhar pra frente, sério! Tirando
todos os problemas, coisas internas, eu
não quero ver nada do que vai acontecer.
A coisa tá muito séria. Eu tava pensando
um dia desses, lembrando de uma cena do
Korosawa, tem uma hora lá que o Toshiro
acorda, pega um pedaço de pau e vai andando, e uma hora tem um caminho pra lá
e um caminho pra cá, aí ele pega o pedaço
de pau e joga. Caiu pra uma ponta, ele vai
pra lá. É mais ou menos o que eu tô fazendo
hoje. Com a situação do país eu paro pra
pensar, com a minha situação então com o
ambiente externo eu já pego uma coisa pra
ler, acho que é a hora de sentar e jogar paciência. Limpa a cabeça, porque se o futuro
não tá definitivamente decidido de um lado,
provavelmente eu não vejo coisa boa.
Trabalhador desalentado, 43 anos

Os significados do trabalho são praticamente os
mesmos para os Sobreviventes: utilidade, possibilidade de conquistas materiais e reconhecimento
social – este destaca-se até entre os jovens, que
acreditam que a valorização do outro sobre sua
atividade profissional é também sinônimo de reali139
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zação individual. Há neste grupo, contudo, um significado anterior a todos esses, especialmente nos
momentos de desocupação (e, consequentemente, maior dificuldade financeira): ter trabalho é ter
dignidade, uma esperança de que o futuro não irá
repetir o passado. É uma questão de sobrevivência. Sem trabalho não se come, não se veste, não
se mora. Assim, mesmo nas piores condições que já
encontraram, os entrevistados ainda o associam à
garantia de vida.

Como os Feridos, apesar da falta de seguridade social – pela sua condição prioritariamente informal,
são raros os relatos de acesso a benefícios como
seguro-desemprego, auxílio-doença, licença-maternidade etc. –, os entrevistados deste grupo ignoram questões como as reformas trabalhista e da
previdência social. Alguns não conseguem sequer
entender as recentes mudanças e, por isso, não se
preocupam nem sofrem com elas. Isso revela, claramente, os efeitos do desmanche dos direitos sociais.

Eu gosto de trabalhar. Eu me sinto viva. Eu
me sinto digna. Eu estou vendendo, mas
não me sinto ainda completa. Eu quero
voltar a atuar na minha área. Então, eu me
recolocando no mercado de trabalho novamente, eu vou gostar e as coisas vão ser
mais fáceis. Eu tenho uma filha, eu preciso
dar o melhor pra ela. Ficando em casa eu
me sinto... sabe... assim... que está faltando alguma coisa. O trabalho faz a gente se
sentir, assim, útil.

Hoje eu até entendo a importância da CLT.
Só que, hoje, eu prefiro trabalhar dessa
forma, sem ser registrado. Eu me preocupo
com as outras pessoas, que vão querer uma
aposentadoria e tudo mais, só que eu, hoje
em dia, não consigo pensar mais dessa forma. Eu já desisti da minha aposentadoria.

Trabalhadora informal, 38 anos

(Not) all work and all play:
o trabalho ganha outro lugar na vida dos jovens

Entre os entrevistados mais jovens, porém,
a crença é que não se pode colocar o trabalho acima de tudo. Não há dignidade na
depressão. Por isso, afirmam que também
é importante fazer o que se gosta e preservar sua saúde mental. Até a viração (combinação de atividades instáveis, como bicos, participação em programas sociais e
trabalhos ilícitos para se manter ocupado
e conseguir renda) aparece como uma
possibilidade melhor do que atividades
formais que sejam degradantes.
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Trabalhador informal, 36 anos

Por outro lado, os mais jovens percebem que a tecnologia vem mudando o mercado de trabalho, e
acreditam que precisarão correr atrás para se atualizar e manter sua empregabilidade, mesmo que
informal. Curiosamente, ainda que sem ter consciência disso, estão alinhados às perspectivas de futuro do trabalho: quando questionados se acreditam que haverá trabalho para todos, afirmam que
haverá – na informalidade (e, novamente, o entendimento de que o futuro está imerso no desmanche
dos direitos sociais).
A parte informal está saindo mil vezes melhor. Porque você consegue qualquer coisa.
E rápido. Então eu acredito que as coisas
vão melhorar, mas na parte informal. As
pessoas estão acordando e estão fazendo
um corre elas por elas mesmo.
Trabalhador informal, 30 anos
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Uma atividade que os define e enobrece. Sua missão na sociedade. A oportunidade de fazer o bem
ou, ainda, devolver ao outro algo de valor em agradecimento aos privilégios que têm por sua condição.
Para os Heróis, o trabalho tem significados sublimes.
Eu acho que a gente tem força para se inspirar e inspirar outras pessoas a seguir o
mesmo caminho, a inspirar outras mulheres, ou as jovens a ser empreendedoras. É
difícil, mas vale a pena. A gente pode ser a
gente mesmo.
Trabalhadora profissional liberal, 28 anos

Outro ponto que diferencia estes entrevistados dos
demais grupos é a consciência sobre as transformações pelas quais o mercado de trabalho vem
passando. Não só acompanham, como têm opiniões
formadas (ora convergentes, ora divergentes) sobre as mudanças da Lei no 13.467/2017 sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a reforma da
Previdência Social, por exemplo.
Uma coisa que está acontecendo dentro da
minha casa. O meu sobrinho tem 16 anos.
Estavam ele e minha mãe conversando no
sofá. E ele falou; “vó, não vou ter carteira
assinada. Vou ser que nem você, minha
mãe e todo mundo”. Aí minha mãe falou:
“mas você tem que ter uma, pelo menos
para você saber o que quer da vida!”.
Trabalhadora autônoma, 48 anos

Trabalho, pra mim, é satisfação. Eu prefiro
servir do que ser servido, a verdade é essa.
No meu trabalho, por exemplo, roubaram
seu carro, você está desesperado, aí me
liga e eu falo “calma, deixa comigo, toma
um café, senta aí que eu resolvo tudo”. Isso
me dá uma sensação de poder passar uma
tranquilidade que me satisfaz.
Trabalhador autônomo, 48 anos

(Not) all work and all play:
o trabalho ganha outro lugar na vida dos jovens

Ainda assim, os entrevistados mais jovens
deste grupo também acreditam que a vida
não pode ser preterida pelo trabalho. Não
trocam seu tempo livre nem sua saúde física e mental por reconhecimento ou renda.
Apesar de difícil de conseguir, para eles,
esse equilíbrio se mostra fundamental.
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Por outro lado, a tecnologia aparece mais como
uma ferramenta de trabalho que sobrecarrega o
dia a dia do que uma ameaça à ocupação. Apenas
entre os servidores públicos há uma preocupação
associada a ela. E alguns já se preparampara mudar de profissão em um futuro não muito distante:
os relatos vão da realização de cursos em outras
áreas ao planejamento para transformar hobbies e
conhecimentos em produtos e serviços.
Dado o atual cenário, eu gostaria de sair
[da atual ocupação] e ir para a minha
área, que é o ensino médio. Mas até eu ver
que ainda tem estabilidade em nosso sistema, eu não sairia e procuraria trabalhar
no emprego público e na renda extra. Mas
eu estou montando um canal de YouTube,
porque sou a favor de um ensino público,
de verdade. E o YouTube é um baita canal
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de educação. E, hoje, o YouTube está sim se
tornando uma fonte de renda.
Trabalhador servidor público, 45 anos

Já os autônomos e profissionais liberais não temem
a falta de trabalho, mas acreditam que terão de se
adaptar conforme a evolução tecnológica em suas
áreas. O argumento para não possuírem planos é um
só (a instabilidade financeira da ocupação) e os relatos sobre ações efetivas nesse sentido são vagos.
Hoje em dia, você tem máquina para vender tudo. Só que não tem máquina para
consumir tudo. Pra vender, tá bom, você
faz um aplicativo que vende. Só que, para
eu comprar de você eu também preciso
de trabalho. Se acabar o meu trabalho, eu
não vou consumir a sua máquina de venda. Então, eu sei que a minha função hoje
está ameaçada, muita gente fala isso. Mas
eu acho, eu acredito, que outras ocupações
vão aparecer. Por isso, eu não fico parado,
tô me preparando.
Trabalhador autônomo, 37 anos

Trabalho é estabilidade financeira. Ponto final. Para
os Guerreiros, esse é seu principal significado – e
também a principal razão pela qual se submetem
às mais difíceis condições de trabalho. A atividade profissional é frequentemente relacionada a realizações materiais e à melhoria das condições de
vida por estes entrevistados. Foi por meio do traba144

lho que conseguiram comprar sua casa própria, ter
uma formação superior, fazer a viagem dos sonhos e
até manter-se independentes dos filhos conforme o
avanço da idade. Não à toa, este é o único grupo que
relata gratidão ao trabalho apesar dos seus pesares.
O trabalho é tudo, né… a vida da gente é
trabalhar e disso conquistar nossas coisinhas, a compra do mês, uma TV nova, às
vezes dá até pra comprar uma casinha [...]
a gente não reclama de trabalhar muito,
não, a gente até gosta, eu gosto! Mas tem
vez que fica demais, demais da conta.
Trabalhador formal em cargo operacional, 40 anos

(Not) all work and all play:
o trabalho ganha outro lugar na vida dos jovens

Tal submissão ao trabalho leva estes entrevistados – especialmente os mais experientes – a alimentar uma percepção
negativa dos jovens: acreditam que falta
comprometimento e perspectiva de futuro àqueles que estão no início da vida
profissional. Estes, por sua vez, não apenas discordam – pois se veem comprometidos e com mais energia para trabalhar
–, como também demonstram a tendência de não colocar o trabalho como uma
atividade central de suas vidas.
A percepção sobre os impactos das transformações
tecnológicas e sociais do universo do trabalho é
nula neste grupo. Não se pensa, não se discute nem
se planeja o futuro.
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Para os entrevistados em posições mais privilegiadas, o trabalho também é inerente à vida e um importante elemento na formação de sua identidade.
Não à toa, é associado a desenvolvimento pessoal,
satisfação e, em último nível, sucesso. Em contrapartida, é o único grupo em que a atividade aparece relacionada, em sua essência, à competição.
Eu acho que o trabalho pra mim é a minha
vida toda. Eu fico pensando, gente, eu tenho que parar de trabalhar, mas aí, o que eu
vou fazer? Os meus amigos que já pararam
de trabalhar falam assim “fique bem quietinha que passa”. Eu acho que tem uma hora
que você tem que largar o osso, eu vejo, por
exemplo, a parte de tecnologia que pra mim
não é fácil. Eu tenho pessoas hoje que comandam. Elas têm que comandar, porque
se depender de mim…. Agora, eu não veto,
ao contrário, eu vou atrás, falo que precisa
investir em sistema melhor. [...] Se eu sair,
a empresa continua, muito bem, obrigada.
Trabalhadora formal em cargo C-Level, 38 anos

(Not) all work and all play:
o trabalho ganha outro lugar na vida dos jovens

Talvez por essa percepção do trabalho
como uma atividade em que rivalidade e
triunfo caminham juntos, os Vencedores
julgam que faltam comprometimento e
perspectiva de futuro aos jovens entrantes, mesmo assumindo que têm pouco a
oferecê-los enquanto contratantes. Essa
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visão, porém, é parcial, apenas sobre
quem contratam. Quando questionados
sobre os jovens da sua família, curiosamente concordam com a tendência identificada entre esse grupo: afirmam que
seu foco deve ser o estudo, para futuramente fazerem aquilo de que gostam e
não terem que se matar de trabalhar.
As mudanças no mercado de trabalho, seja pelo viés
social ou tecnológico, são vistas pelo grupo como
algo distante, que impacta apenas aqueles que estão abaixo da sua posição hierárquica. Para estes entrevistados, a precarizaçãoé uma realidade que faz
parte do jogo ultraliberal e essas pessoas não têm
saída: ou se adaptam, ou estarão fora do mercado.
É uma resiliência ruim, é o medo do mercado.
Eu mesmo voltei de férias, decidida em sair
[da empresa onde trabalha]. Mas será que
vou conseguir entrar no mercado como
estou hoje? A gente sabe que o mercado
está ruim. Vou ter que recomeçar do
zero? Depois que essa nova gerência
chegou, já deu o meu tempo aqui. Mas
será que vou entrar no mercado com esta
mesma estabilidade que tenho hoje nessa
empresa? Tenho casa, família... a gente
pensa nessas coisas. E se for pior ainda? E
se não pagarem em dia?
Trabalhadora formal em cargo de liderança, 40 anos

É como se não houvesse sofrimento nisso, assim
como não há reflexão quanto ao seu próprio futuro
e, consequentemente, não há planos para se preparar para ele.
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As histórias dizem, mesmo sem dizer, algo sobre a nossa História
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As histórias dizem, mesmo sem dizer, algo sobre a
nossa História.
Ao ouvir a tantas histórias e consolidar os resultados
aqui apresentados, percebemos que os trabalhadores, representados nesta expressiva amostra de participantes, estão dizendo algo, mesmo sem dizer. O
conjunto dos achados e dos dados quantitativos revelam uma voz oculta: é preciso que a nossa relação
com o trabalho (enquanto indivíduos e, também,
como sociedade) seja mais saudável e próspera, benéfica para todos os envolvidos nessa teia.
Por que afirmamos isso?
Historicamente, a atividade do trabalho sempre foi
cercada de tensionamento. Escravidão, exploração,
disputa. Na antiguidade, aqueles que trabalhavam
não eram sequer considerados cidadãos, por isso
não eram livres e nem tinham direitos. O labor era
algo relacionado à mera manutenção da existência
em si, uma atividade exercida no âmbito privado.
Era o animal laborans que, por meio das dores e
penas do próprio corpo vivo, garantia os meios de
manutenção da sua vida (e, também, da vida do seu
senhor - que, por não ser subjugado à necessidade
do corpo, pois não precisava trabalhar, era considerado um homem livre)16.
Mais recentemente, a partir da modernidade - que
nasce concomitante à primeira fase do capitalismo
industrial e à expropriação das propriedades eclesiásticas e monárquicas17 – o labor ganhou outro contorno, agora simbólico: passou a ser o significante
da dignidade. Na esteira de todas as transformações
socioculturais deste período, a noção protestante de
moral extravasou o âmbito religioso e impregnou o
imaginário coletivo. Não mais considerado um ani● 16, 17 ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017.
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mal, é o homo faber quem, por meio da obra de
suas mãos, edifica e constrói o mundo dos homens
conferindo permanência à impermanência da vida
humana. A partir de então, o trabalho carrega o significado daquilo que indica decência, moral. Torna-se o único mecanismo de mobilidade social para
a maioria das pessoas que não são descendentes
de grandes fortunas outrora construídas. No mesmo
passo em que o trabalho se eleva com a principal
atividade humana, o outro lado dessa mesma moeda também se cristaliza. Aqueles que não trabalham
são indignos. Uma falácia que se torna absoluta.
Hoje, é relativamente fácil ilustrar a relevância da
atividade do trabalho como significante daqueles
que merecem ou não um lugar ao sol. Pense no seguinte: quando conhecemos alguma pessoa - seja
num chá de cozinha, no parque, na fila do cinema
ou no mais quente aplicativo de relacionamentos da
moda - a segunda pergunta que costumamos fazer
é algo como: “você trabalha em quê/com o quê?”
ou “o que você faz?” (a primeira interrogação, ainda bem!, permanece sendo “como você se chama/
qual o seu nome?”). Outro exemplo? Desde a mais
tenra idade, o que observa-se é um incentivo à imaginação de um futuro que passa obrigatoriamente
pelo trabalho. Quem nunca perguntou à uma criança o que ela quer ser quando crescer? Essa obsessão pela empregabilidade desde a fase escolar tem
redesenhado todo o contexto educacional. A produtividade banhou o jardim da infância com um oceano de Ritalina. Não ensinamos mais nossas crianças
para a vida; importa apenas prepará-las para ter
um bom emprego (e, assim, ser alguém digno).
Compreender essa dimensão cultural relacionada
ao significante trabalho, em nossas vidas, é crucial
por dois motivos, que se seguem abaixo.
Primeiro, para melhor entendermos os resultados
consolidados neste livro. Uma enorme quantidade
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dos relatos ouvidos por nós tratavam de um sofrimento individual e silencioso. Em maior ou em menor grau, nas experiências mais densas ou naquelas
que chegam a ser triviais nas relações de trabalho
(mesmo que não devessem ser o lugar comum), o
que observamos é que a crítica ao trabalho – seja sobre algo concreto, como a renda ou os direitos trabalhistas, seja sobre questões abstratas, tais como relações de abuso ou o significado desta atividade – não
encontra lugar no contexto social. Pode-se, até, falar
mal do chefe com os colegas do grupo no Whatsapp; pode-se, até, demonstrar alguma indignação ou
revolta referente à postura de um contratante. O que
não pode é questionar o trabalho em si: sua função,
seu formato, sua finalidade e o sistema econômico
em que ele está imerso. Acontece que na sociedade
do cansaço18 em que vivemos hoje, nós nos deslocamos por mais tempo até o trabalho; a tecnologia nos
mantém conectados às nossas atividades 24 horas
por dia; coletivamente reivindicamos menos por remunerações mais adequadas; demoramos mais tempo para nos aposentar; aceitamos fazer mais - muito
mais - por menos, muito menos. Tudo isso é causa de
sofrimento, mas nós negamos com enorme afinco. A
era do homo ecomomicus parece estar chegando ao
fim, mas relutamos em discuti-la. E por que? Porque,
como já dito, socialmente não se pode questionar o
trabalho - as coisas são assim, e ponto; é parte do
jogo. Bola pra frente!
Acontece que essa problemática tem impactos sistêmicos. Quando se leva em conta os ensinamentos
de Christophe Dejours19, compreende-se que ao negar o próprio sofrimento oriundo de nossas ocupações, negamos o sofrimento dos outros (principalmente dos que estão fora do mercado de trabalho)
● 18
HAN, B. C. Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini - 2ª Edição ampliada. Petrópolis, RJ. Editoria Vozes, 2017.
● 19
DEJOURS, C. A Banalização da injustiça social. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim – 7. Edição. Rio de Janeiro. Editora FGV, 2006.
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e, assim, banalizamos a injustiça social. A questão é:
pode ser que essa estratégia defensiva da negação
funcione hoje pois a taxa de desemprego “ainda
não é algo brutal”. Mas, e quando a radical ideia de
um mundo sem trabalho, ao menos para a maioria
das pessoas, se concretizar?
Eis o segundo ponto: temos que olhar para um futuro que já se avizinha. Se colocarmos à mesa todas
as transformações previstas para o mundo do trabalho – derivadas daquilo que se conhece como Quarta
Revolução Industrial – será inevitável repensarmos o
trabalho em todas as suas esferas. Os impactos da
ubiquidade da tecnologia em rede, tanto na indústria
quanto no comércio e no serviço, serão de toda ordem: econômica, política, educacional, social.
Como, então, ficará a nossa relação com essa atividade? Se o não-trabalho se tornar a realidade da
grande maioria, como iremos interpretar o significado de se ser digno e moral?
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ANEXO I: Metodologia do estudo

Há 10 anos, a 4CO desenvolve projetos de Relações
Públicas junto a grandes organizações para apoiá-las
em suas mais diversas transformações. E a pesquisa é instrumento essencial deste trabalho: por meio
dela, é possível conhecer e compreender percepções,
comportamentos e crenças dos diversos públicos.
Para este estudo, contudo, a consultoria buscou ampliar suas metodologias. Sendo o trabalho uma temática que extrapola os muros das organizações e impacta a subjetividade e as relações sociais, era preciso
ir além. Para isso, partiu-se do Método de Estudo de
Caso Ampliado, sistematizado por Michael Burawoy,
sociólogo e professor da Universidade de Berkeley
(Califórnia, EUA), em 2009 na obra The Extended
Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great
Transformations, And One Theoretical Tradition.
Diferente das outras metodologias, por aplicar à etnografia a concepção da ciência reflexiva, um “modelo de ciência que abraça não o afastamento, mas
sim o enga jamento como via para o conhecimento
sociológico” (BURAWOY, 2009), o Método de Estudo
de Caso Ampliado define que é por meio da mobilização de múltiplos diálogos que se alcançam as
explicações de um fenômeno empírico – no caso
deste estudo, o sofrimento no trabalho.
Valendo-se dessa premissa, a pesquisa se desenvolveu de acordo com as etapas descritas a seguir,
num processo de realização que durou de fevereiro
a novembro de 2019.
1. Delimitação do problema a ser estudado
Apesar de tratar-se de uma temática pouco estudada fora do ambiente acadêmico e para além de
perspectivas teóricas, especialmente no Brasil, o sofrimento psíquico oriundo das relações de trabalho e
tensionado pela busca incessante de metas e resultados mostra-se cada dia mais impactante não apenas
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para os indivíduos, mas também para a economia e
a sociedade. Esta pesquisa busca observá-lo na realidade em que vivemos, tanto no momento presente
quanto numa perspectiva histórica, a partir do lugar
de fala daqueles que estão no centro da questão –
as pessoas –, para aprofundar a compreensão sobre
suas causas e promover uma reflexão sobre seus
desdobramentos, individual e coletivamente.
2. Ambientação acadêmico-conceitual
O ponto de partida para este estudo foi a teoria
da psicodinâmica do trabalho, apresentada por
Christophe Dejours nas obras A Loucura do Trabalho – Estudo da Psicopatologia do Trabalho (1980) e
A Banalização da Injustiça Social (1998). A própria
evolução da teoria do autor foi considerada, a fim
de, a partir dela, possibilitar à pesquisa a ampliação
do tema no tempo e no espaço – um dos princípios
do Método de Estudo de Caso Ampliado. Ainda para
aprofundar o entendimento da temática no cenário
brasileiro e orientar a ampliação dos processos micro às forças macro, foram conduzidas discussões
com o prof. Dr. Ruy Braga, sociólogo livre-docente
da Universidade de São Paulo especializado em sociologia do trabalho.

3. Definição dos objetivos da pesquisa
O objetivo primário da pesquisa era compreender
o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho (ou
sua ausência), a fim de identificar se tal pesar intensificou-se na última década e como se estabelece no atual momento da história.
Eram objetivos secundários a este:
•

Observar como o sofrimento psíquico se desenvolve ao longo de uma tra jetória profissional, em
pessoas com 10 anos ou mais de experiência;

•

Observar como o sofrimento psíquico se apresenta
entre os jovens entrantes no mercado de trabalho;

•

Identificar de que forma se manifesta de acordo
com as diversas relações de trabalho, a partir da
busca por metas e resultados autoimpostos ou
determinados pelos empregadores, e quais são
as suas semelhanças e/ou diferenças;

•

Compreender se os modelos flexíveis de trabalho, permitidos pelas alterações da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelecidas no
projeto de Lei no 6.787/2016, têm maior ou menor
impacto no sofrimento psíquico dessas pessoas,
especialmente sob a ótica do litígio no trabalho;

•

Sondar o entendimento dos entrevistados sobre
as perspectivas de futuro do trabalho e se estão se preparando para elas, bem como se estas
também são fonte de sofrimento;

•

Observar quais são e como se estabelecem as
estratégias defensivas adotadas pelos entrevistados, bem como de que forma as empresas
combatem ou se apropriam desse sofrimento
psíquico na busca por metas e resultados;

Na fase inicial, foram realizadas:
(i) Revisão bibliográfica – além da teoria de Christophe Dejours, outras obras de áreas e autores que
tangenciam o tema foram consultadas para embasar a preparação para o estudo;
(ii) Pesquisa de dados secundários – realizada por
meio de um vasto desk research de publicações, estudos e pesquisas previamente realizados por instituições sociais e de mercado ligadas ao tema –, ampliou o embasamento dos pesquisadores a respeito
do assunto. Foram coletados, lidos e analisados mais
de 40 reportagens e artigos da imprensa tradicional
e alternativa, em âmbitos nacional e mundial.
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•

Compreender como tal sofrimento impacta a
percepção dos entrevistados sobre si e suas relações sociais.

4. Delimitação do universo da pesquisa
A partir das subdivisões do mercado de trabalho
adotadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, realizada pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
como mostra o quadro a seguir:

PNAD contínua
subdivisões do mercado de trabalho
população total

população em idade
de trabalhar

população abaixo da
em idade de trabalhar

(14 anos ou mais)

(menores de 14 anos)

pessoas na força
de trabalho

pessoas fora da
força de trabalho

ocupados

ocupados
que trabalham
horas
suficientes

força de
trabalho
potencial

desocupados

subocupados
por insuficiência
de horas
trabalhadas

buscaram
trabalho
mas não
estavam
disponíveis

fora da força
de trabalho
potencial

não buscaram
trabalho,
mas estavam
disponíveis

Definições segundo o IBGE
População em idade de trabalhar – pessoas de 14 anos ou mais de idade;
Pessoas na força de trabalho – pessoas
ocupadas e desocupadas;
Ocupadas – pessoas que, na semana da
pesquisa, trabalharam pelo menos uma
hora completa em trabalho remunerado
(em dinheiro, produtos, mercadorias ou
benefícios) ou em trabalho sem remuneração direta (como a juda à atividade
econômica de membro do domicílio ou
parente que reside em outro domicílio)
ou, ainda, pessoas que tinham trabalho
remunerado do qual estavam temporariamente afastadas;
Desocupados – pessoas sem trabalho
em ocupação, que tomaram alguma
providência efetiva para consegui-lo no
período de 30 dias, e que estavam disponíveis para assumi-lo;
Pessoas fora da força de trabalho – pessoas que não estavam ocupadas nem
desocupadas;
Pessoas que não buscaram trabalho,
mas estavam disponíveis – pessoas que
não estavam ocupadas e não tomaram
nenhuma providência efetiva para conseguir trabalho;
Desalentados – pessoas que não procuraram trabalho no período de 30 dias
porque não acharam que conseguiriam.

desalentados
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não desalentados
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O universo da pesquisa foi delimitado ao grupo da
População em idade de trabalhar, sendo consideradas para a seleção as Pessoas na força de trabalho
que estão Ocupadas (independentemente se trabalhavam horas suficientes ou não) e Desocupadas,
e Pessoas fora da força de trabalho que Não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis, uma vez
que se buscava compreender o sofrimento psíquico
causado pelo trabalho.
5. Definição amostral
O universo da pesquisa foi agrupado, inicialmente,
em 13 perfis de pessoas, de acordo com o tipo de
relação/situação de trabalho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
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Desalentados;
Desempregados;
Afastados por Doenças Psíquicas;
Trabalhadores Formais de Operação (setores Industrial e Serviços);
Trabalhadores Formais Administrativos (setores
Industrial e Serviços);
Trabalhadores Formais Terceirizados (setores
Industrial e Serviços);
Trabalhadores Formais em Cargo de Média Liderança (setores Industrial e Serviços);
Informais
Autônomos;
Profissionais Liberais;
Servidores Públicos;
Jovens Entrantes (pessoas entre 18 e 25 anos
que estivessem em busca do primeiro trabalho
ou em sua primeira experiência profissional);
Trabalhadores Formais em Cargo C-Level (ou
seja, com assento em Boards ou Conselhos, dos
setores Industrial e Serviços).

6. Definição das técnicas de pesquisa
Três técnicas foram elencadas para a realização da
pesquisa:
(i) Grupos focais, para os perfis de 1 a 12 acima descritos, dada a riqueza de debate permitida por essa
interação. Além disso, compreendeu-se a necessidade de realizar três encontros com cada um dos
perfis acima indicados, com duração de 1h30 cada,
para garantir o entendimento sobre os impactos do
sofrimento psíquico causado pelo trabalho em três
esferas: 1) Trabalho e Subjetividade; 2) Trabalho,
Subjetividade e Família; e 3) Trabalho, Subjetividade e Relações Sociais;
(ii) Entrevistas individuais, dadas a sensibilidade do
tema e a dificuldade de acesso, para o perfil 13 acima descrito;
(iii) Questionário quantitativo online, para ampliar
o entendimento dos pontos identificados nos grupos focais e entrevistas. A pesquisa quantitativa
foi realizada online, através de uma plataforma de
mercado, e disponibilizada por meio de um link.
7. Definição do cronograma de trabalho
8. Elaboração das ferramentas exploratórias
De acordo com as três técnicas de pesquisa adotadas, foram desenvolvidos dois tipos de roteiro: exploratório e estruturado. O roteiro exploratório, utilizado para os Grupos Focais e Entrevistas Individuais,
é um documento organizado em grandes temas e
conceitos norteadores relacionados ao assunto que
se deseja aprofundar – ou seja, sem perguntas diretas –, utilizado pelos pesquisadores durante o trabalho de campo para viabilizar a coleta de percepções
e evitar o direcionamento das respostas. Já o roteiro
estruturado, adotado no Questionário Quantitativo
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Online, conta com perguntas diretas, de resposta
única, múltipla escolha e aberta. Neste estudo, para
garantir que todos os pontos que se desejava compreender fossem abordados com os participantes,
apesar das diferenças das técnicas adotadas, foram
desenvolvidos dois roteiros exploratórios (um para
os perfis 1 a 12 e outro para o perfil 13 acima descritos) e um roteiro estruturado.
9. Teste das ferramentas exploratórias
O roteiro exploratório inicialmente elaborado para
os perfis 1 a 12 acima citados foi testado com dois
grupos focais, sendo um composto por trabalhadores autônomos e o outro por pessoas desocupadas.
Após a realização do teste de roteiro, contudo, entendeu-se que as esferas 2) Trabalho, Subjetividade
e Família e 3) Trabalho, Subjetividade e Relações
Sociais poderiam ser exploradas em um único encontro. Assim, foram realizados dois encontros por
grupo focal. Após esse processo, o documento foi
revisto para os demais grupos focais e adaptado
para as entrevistas individuais.
Já o roteiro estruturado, adotado para o Questionário Quantitativo Online, foi testado durante os Grupos Focais, tendo sido respondido por 75 pessoas.
Antes de ter seu link amplamente divulgado, sofreu
três adaptações: 1) inclusão de questões para a definição do perfil demográfico dos respondentes; 2)
adição da ocupação de Empresário na questão sobre situação de trabalho; e 3) inclusão de distúrbios
gastrointestinais entre os sintomas, comportamentos e/ou doenças adquiridos.
10. Preparação da equipe de pesquisadores
A 4CO adota como prática trabalhar com, no mínimo, três pesquisadores em seus projetos, a fim de
evitar análises tendenciosas. Neste estudo, foram
envolvidos oito profissionais para a condução do
trabalho de campo.
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11. Produção da amostra
Cada técnica de pesquisa acima descrita contou
com um processo de produção amostral específico:
(i) Para os Grupos Focais:
A SMS Conteúdo, produtora especializada na curadoria de histórias, na figura de sua fundadora – a
jornalista Shirley Marina Soares –, foi contratada
para conduzir a produção dos grupos focais. Para
responder aos objetivos do estudo, os critérios definidos para sua composição foram:
a) cada grupo deveria ser formado por, pelo menos,
4 a 5 pessoas com o mesmo tipo de relação/situação de trabalho;
b) estas pessoas deveriam ter, pelo menos, 10 anos
de experiência de trabalho (exceto para o grupo de
jovens entrantes);
c) cada grupo deveria ter uma amostra com representatividade de raça/cor, gênero e renda familiar.
A abordagem inicial aos possíveis participantes
aconteceu por intermédio da rede pessoal de contatos dos pesquisadores da 4CO e da jornalista
contratada e, posteriormente, expandiu-se com a
adoção da técnica de “bola de neve” (quando os
indivíduos contatados indicam novos participantes
da sua rede de amigos e conhecidos para participar da pesquisa). Uma ficha com os critérios acima
descritos foi criada para utilização na triagem dos
contatos, realizadapor meio de entrevistas telefônicas, com aproximadamente 30 minutos de duração.
Para cada pessoa pré-selecionada, foi elaborado
um documento biográfico, com os dados demográficos e uma breve história de sua experiência
profissional. Essas biografias foram posteriormente
analisadas pelos pesquisadores para a efetiva seleção dos participantes.
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(ii) Para as Entrevistas Individuais:
Os profissionais ouvidos nas entrevistas individuais
foram convidados a participar da pesquisa diretamente pelos pesquisadores, por e-mail, telefone ou
mensagem eletrônica privada enviada por meio da
rede social profissional LinkedIn.
(iii) Para o questionário quantitativo:
Os participantes da pesquisa quantitativa online foram impactados por meio das redes sociais (LinkedIn, Facebook e Instagram), de três maneiras:
a) postagem do link da pesquisa nas redes sociais
da 4CO;
b) compartilhamento da postagem nas redes sociais privadas dos pesquisadores envolvidos;
c) impulsionamento (publicidade) da postagem no
Facebook, direcionado para perfis específicos. O link
da pesquisa quantitativa online também foi divulgado a contatos de WhatsApp dos pesquisadores.
A 4CO assegura a confidencialidade da identidade
de todos os participantes do estudo.
12. Exploração de campo
Foram realizadas 5 entrevistas individuais e 12 grupos focais, que contaram com a participação de 6
a 8 pessoas cada. Todos os encontros aconteceram
na cidade de São Paulo, no período de julho a agosto de 2019, e, ao total, foram ouvidas 80 pessoas da
Região Metropolitana de São Paulo. Adicionalmente,
754 pessoas responderam à pesquisa quantitativa
online.

que conduziram as entrevistas e/ou as duplas de
pesquisadores que realizaram os grupos focais reuniram-se dias após o trabalho de campo para a discussão dos pontos de convergência e divergência
identificados. Depois, após a compilação dos dados,
todos os oito pesquisadores envolvidos no estudo
reuniram-se para uma análise em conjunto.
Adicionalmente, foi realizado um encontro, com duração de 4h, para a discussão das análises com o
prof. Dr. Ruy Braga, que apoiou a 4CO desde a estruturação da pesquisa.
14. Definição dos Achados
Na 4CO, chamamos de Achados as grandes questões encontradas no campo. Cada achado está baseado em um rol do que denominamos lastros – as
múltiplas percepções declaradas pelos participantes ao longo dos grupos focais e entrevistas. Neste
livro, os lastros de cada um dos seis achados foram
explorados por grupo, conforme apresentado previamente.
15. Seleção das citações ilustrativas
Por fim, para reforçar a compreensão acerca dos
achados e seus lastros, foram utilizadas frases ilustrativas coletadas durante as entrevistas e grupos focais.

13. Análise por grupos e em conjunto
Nesta etapa, os pesquisadores da 4CO reuniram-se
em dois momentos. Inicialmente, os pesquisadores
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Olá, somos a 4CO! Vem conhecer
mais sobre a gente

Ao longo de toda sua tra jetória, a 4CO vem se empenhando para a judar as organizações a serem
melhores. Como? Buscando encontrar respostas
para aquilo que está além dos elementos visíveis.
Aquilo que, apesar dos seus esforços, parece fazer
as coisas nem sempre darem certo.
Não, não há solução milagrosa. O trabalho é, de
certa forma, simples. A 4CO consegue a judar as
empresas porque escuta atentamente as pessoas.
Todas elas: clientes, parceiros, fornecedores, acionistas ou controladores. Mas, impreterivelmente, dedica-se a ouvir o que os empregados – aqueles que
verdadeiramente vivenciam o dia a dia da organização – têm a dizer. E faz isso pois sabe que por trás
de cada empresa estão as pessoas, as histórias por
elas partilhadas e, aí, está a Cultura Organizacional.
Um elemento complexo, fluido e repleto de significados únicos partilhados. Isso é Cultura Organizacional. É por isso que inovação em uma empresa
significa algo totalmente diferente no seu concorrente. E isso vale para tudo: transformação, pro]
dutividade, meritocracia, diversidade, enga jamento, metas, resultados, trabalho em equipe, carreira…
Pode-se partir dos mesmos conceitos, usar as mesmas metodologias, contratar o mesmo profissional
que implantou um processo de sucesso no mercado
– mesmo com tudo isso, em cada empresa a experiência será completamente distinta. Afinal, cada
Cultura Organizacional é uma, e isso é mais determinante para o sucesso ou o fracasso de uma empreitada do que qualquer outra coisa.
Dá pra imaginar quão complexo é trabalhar a Cultura Organizacional? Diagnosticá-la, compreendê-la e, assim, manejá-la para corresponder aos anseios das empresas e seus públicos é um esforço
que exige ir além do óbvio. É por isso que a 4CO
atua singularmente, do início ao fim dos seus pro171
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jetos, fugindo de metodologias rígidas e do puro
preenchimento de planilhas! É por isso também
que emprega conhecimento teórico-prático, duas
dimensões complementares que dão robustez ao
trabalho de análise, e se mantém provocativa para
enxergar fora do lugar comum, do visível e do pragmático nos relacionamentos corporativos.
Todo esse trabalho, por sua profundidade e pelo
caráter orgânico da Cultura Organizacional, exige
tempo: quando conduzidos de forma responsável,
os projetos de manejo cultural são longos. Estão
mais para uma reeducação alimentar do que para
aquela dieta que promete queimar metade do peso
com receitas, digamos, bastante criativas. Mas seus
resultados também são mais efetivos. Acredite: é
possível conduzir transformações organizacionais
saudáveis, benéficas e prósperas para todos. Essa
é a missão da 4CO.
Visite nosso site e saiba mais sobre nós!
Aproveite, envie um contato e nos permita saber
mais sobre você num futuro bate-papo :)
Abraços de todos nós,
Thatiana Cappellano,
Bruno Carramenha,
Mariana Arruda, Ricardo Souza,
Danielle San Sebastian, Jéssica Caridá,
Lia Calder do Amaral e Eber Helom.
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