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Resumo 

Esta pesquisa intitulada “O sentido do trabalho na contemporaneidade” teve como objetivo 

principal promover a aproximação do leitor das questões que envolvem o trabalho na 

atualidade, no contexto da pós modernidade, nas formas de gestão características do novo 

capitalismo no mundo globalizado, apresentando conceitos de diversos autores sobre o tema, 

as nossas próprias percepções e o resultado de pesquisa sobre o assunto. 

Para tanto, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica/exploratória sobre o tema em questão. A 

partir do confrontamento dos dados apresentados pelos autores pesquisados sobre as questões 

relativas ao trabalho e a entrevista realizada, pôde-se compreender a importância que deve ser 

dada por todos os segmentos da sociedade, incluindo empresas e escolas aos seguintes 

aspectos: a preocupação com a construção de um modelo de trabalho mais adaptado às 

características holísticas do trabalhador, respeitando sua constituição física, intelectual e 

psicológica, procurando garantir e valorizar a dignidade da pessoa humana, evitando doenças 

como o estresse, tão comum em nossos dias e na maioria das vezes, causada pelo 

distanciamento do homem de si e de seu grupo social. As demandas do trabalho 

contemporâneo distanciam o homem daquelas realidades que mais o realizam e o incluem em 

uma realidade agressiva e permeada de fortes exigências de competitividade que são traços 

marcantes dos novos modelos de gestão no mundo globalizado. 

A investigação sobre o sentido do trabalho na vida dos trabalhadores, revela que estes 

atribuem grande parte do sentido de seu trabalho para a manutenção do status e pertencimento 

social que o trabalho lhes garante. Isso nos levou a intensificar a convicção de que há 

destituição do sentido do trabalho e que tal fator contribui cada vez mais para o 

desenvolvimento de doenças e vazio. É necessário que as políticas de gestão das empresas 

contemporâneas privilegiem e garantam através de suas políticas internas, o desenvolvimento 

holístico do trabalhador, assegurando a possibilidade de sintetizar a dimensão de seu trabalho 

às outras partes de sua vida, de forma organizada e saudável. 
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ABSTRACT 

This research entitled "The meaning of work in contemporary" aimed to promote closer 

reader of the issues surrounding the work today, in the context of post-modernity, forms 

management features of the new capitalism in a globalized world, presenting concepts several 

authors on the subject, our own perceptions and results of research on the subject. 

Therefore, we proceeded to a literature search / exploration on the topic in question. From the 

confrontation of the data presented by the authors surveyed on questions relating to work and 

interview, it was possible to understand the importance that should be given by all segments 

of society, including businesses and schools to: the preoccupation with building a working 

model more suited to holistic characteristics of the worker, respecting their physical, 

intellectual and psychological, seeking to ensure and enhance the dignity of the human 

person, preventing diseases like stress, so common in our day and in most cases, caused the 

remoteness of the man himself and his social group. The demands of contemporary work 

distanced man those realities that most realize and include a reality permeated with aggressive 

and strong requirements of competitiveness that are hallmarks of the new management in the 

globalized world. 

Research on the meaning of work in the lives of workers, reveals that these attribute much of 

the meaning of their work to maintain the status and social belonging that work gives them. 

This led us to intensify the conviction that there is removal of the meaning of work and that 

this factor contributes increasingly to the development of diseases and empty. It is necessary 

that the management policies of contemporary businesses prioritize and ensure through their 

internal policies, holistic development worker, ensuring the possibility of synthesizing the 

size of their work to other parts of your life, in an organized and healthy. 

Keywords: Work, Stress, Globalization, Policy management.



 

 

Introdução 

 

O trabalho, como uma realidade presente na vida das pessoas e que movimenta e articula 

países, escolas, empresas, parece, entretanto, viver uma crise na chamada pós-modernidade : 

uma crise de significado. É dessa crise de significado e de suas repercussões que tratamos; 

não falamos da crise em termos globais, nem em termos do sistema, mas a partir da vivência 

de pessoas. Aquelas dimensões macroscópicas foram como que o grande contexto, o cenário 

onde se desenvolvem as ações. Nossa proposta de investigação visa, então, entender as 

características do trabalho no momento atual e as suas repercussões na vida de trabalhadores. 

Não temos a pretensão de esgotar a discussão de um tema de tal magnitude, mas sim de 

apontar a importância da reflexão sobre a possibilidade de encontrar um equilíbrio entre as 

questões centrais da vida humana ( sua vida em grupo, doenças, angústias, alegrias ), as 

questões centrais da vida em geral e as exigências do sistema que nos envolve. Como se pode 

ver, algumas questões de matriz antropológica marcaram o início da trajetória e das 

inquietações: refletir sobre o ser humano e aquilo que lhe é específico, que faz parte da sua 

forma de viver e que caracteriza o momento em que vive; a preocupação com o que somos; 

origens e destino; o que nos realiza e o que nos impulsiona. Essas questões, que foram marca 

da ciência na década de 1990, pretendem ser o fermento de uma reflexão ancorada na 

sociologia do trabalho. Esta reflexão não se esgota nos limites de meras disciplinas ou 

técnicas, pois nos coloca diante de questões filosóficas, antropológicas, econômicas, 

ecológicas e técnicas. Assim, para ultrapassar o plano de uma angustia existencial e torná-la 

matéria prima de uma reflexão aprofundada, precisamos eleger uma estratégia, um ponto de 

observação, e escolher autores que possam nos apoiar nessa empreitada. 

A estratégia foi a de partir de trabalhadores e do seu discurso sobre o trabalho e o significado 

deste em suas vidas; nosso ponto de observação está ancorado nas Ciências Sociais ( com 

especial destaque para a antropologia e sociologia ) e no olhar, ao mesmo tempo envolvido e 

crítico, do administrador sobre as teorias da Administração. Alguns autores deram suporte ao 

desenvolvimento deste mestrado, como Weber, Sennet, Ricardo Antunes, Gidens, Gorz, 

Braverman, Balandier, Rouanet, entre outros. Buscamos nas teorias argumentos capazes de 

explicar os impactos do capitalismo moderno na política administrativa das empresas 

modernas, refletindo sobre esta realidade à luz do comportamento de indivíduos que atuam 

nesses contextos. A nossa observação parece confirmar que aqueles autores nos permitiram 

entender melhor os acontecimentos rotineiros em empresas capitalistas contemporâneas. 

Numa palavra, permitem fazer a ultrapassagem a que acima referida. De fato, tudo remete à 

responsabilidade do pensar daqueles que estão à frente das organizações contemporâneas para 

buscar modos de chegar a uma forma de existência mais significativa para as pessoas 

envolvidas. A década de 1990 marca também a força e a visibilidade das mudanças que 

vinham ocorrendo nas diversas sociedades e cuja intensidade se manifestou como causa e 

conseqüência do fenômeno da globalização. Uma das principais características da 

globalização foi a rapidez das mudanças e seu impacto na vida de pessoas e grupos. O homem 

da pós-modernidade  encontra-se envolvido cada vez de forma mais intensa com diversas 

demandas profissionais: melhoria contínua de performance profissional, exigência de maior e 

melhor produtividade, economia de tempo ( rapidez na performance, nas decisões, na prática 

), que de fato rouba-lhe o tempo da convivência familiar, do lazer, das relações pessoais, da 

reflexão. 

Por outras palavras, embora de forma mascarada de “realização “, a vida fica cada vez mais 

reduzida à dimensão do mundo do trabalho. Somem-se àquelas exigências os apelos cada vez 

maiores de ascensão social, de status, de poder, valorizados socialmente e estimulados pela 

mídia e pelo consumo conspícuo. Estas são as características da “era do estresse”.  A doença 

do estresse nos foi relatada por psicóloga por nós entrevistada, que pinta o quadro de 



 

 

pacientes que têm dificuldade para manter uma vida saudável em nível pessoal, familiar e de 

convívio social, em geral em virtude do cansaço gerado pelo desempenho de suas funções 

profissionais. Não se objetiva aqui esgotar a possibilidade de discussão de um tema tão 

complexo, porém, apontar a importância desta, a fim de participar do debate sobre as 

possibilidades de busca de equilíbrio entre as questões que dizem respeito ao ser humano, sua 

vida em grupo, sua saúde, sua doença. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A realidade sobre a qual se desenvolvem as relações de trabalho contemporâneo é vivenciada 

a partir das exigências do capitalismo na política administrativa das empresas modernas. Este 

cenário e seus desdobramentos refletem ações e comportamento dos indivíduos que atuam 

nesses contextos sociais, distanciando-os de si mesmos, de seus grupos, de sua essência e 

finalidade. 

O tempo dedicado pelos trabalhadores para as novas demandas do trabalho pode ser um fator 

que lhes rouba a capacidade de utilizar o trabalho para atividades criativas, em que ele possa 

utilizar suas emoções, sua capacidade de pensar e a possibilidade de atribuir ao trabalho 

significados positivos. Esta é uma realidade que permite a autores da contemporaneidade 

caracterizar o trabalho no capital impaciente, flexível, como degradante. Uma pergunta não 

cala: será possível a realização pessoal através do trabalho? Ela poderá ser alcançada? Qual o 

valor definitivo do trabalho hoje, sob a perspectiva do trabalhador? Qual a delimitação do 

trabalho na vida dos indivíduos e grupos? 

Rubem Alves questiona em um de seus textos: ...”que amante desejaria aposentar-se de sua 

amada?”.... Refletindo a questão proposta pelo autor, a partir daquilo que se concebe na 

atualidade sobre a questão do trabalho, conclui-se que não parece ser este o sentimento da 

maioria dos trabalhadores. Paira no ar a sensação de que se trabalha arduamente esperando o 

dia que não mais será preciso fazê-lo. Esta é uma das vertentes sobre a qual pensamos a 

problemática a ser discutida com a proposta desta pesquisa.  Uma observação será importante 

para evitar mal-entendidos. Não estamos desconsiderando que o trabalho possa ser um 

elemento de realização pessoal além de profissional. Quais formas e quais condições de 

exercício do trabalho permitem esta relação positiva e, que tipo de profissional pode viver o 

sentimento de plena realização a partir do trabalho, é assunto para outras discussões. Neste 

momento, o que queremos colocar em questão é o oposto do quadro anterior e nos perguntar 

em que medida os modelos globalizados de gerenciamento, organização ou administração 

contemporâneas- afinados com o sistema hegemônico- são fatores de geração de extremo 

desconforto para o trabalhador e de perda do significado positivo do trabalho. Nesses 

modelos, as avaliações constantes, as pressões da produtividade, entre outras, podem gerar a 

insegurança, a competição acirrada e o estresse. 

A  indagação é se vivemos na contemporaneidade um modelo gerador de distorções no qual o 

trabalho passou a ter um papel totalizador na vida das pessoas, não deixando espaço ( afetivo 

e de tempo) para outras atividades e vínculos. Há aqueles que aderem totalmente ao trabalho, 

os denominados “doentes por trabalho” e aqueles que se sentem esmagados pelas exigências 

que lhes são impostas. Resumindo e parafraseando Rubem Alves,  preocupa- nos  o “ amante 

frustrado” que quer se separar de uma amada tirânica. 

 

 

OBJETIVOS 

Há consenso entre pesquisadores de que uma boa pesquisa deve percorrer um caminho que 

exija esforço na descoberta, partindo-se de uma primeira impressão que se dá através da 

aproximação do fenômeno estudado. Essa aproximação normalmente é formada pelas 



 

 

impressões que se tem do fenômeno no cotidiano. Uma vez que esta impressão seja 

desenvolvida e definida, parte o pesquisador a desbravar o conhecimento contido no interior 

da questão. Este trabalho objetiva, portanto, aproximação das questões que envolvem o 

trabalho na atualidade, no contexto da pós modernidade, nas formas de gestão características 

do novo capitalismo no mundo globalizado, apresentando conceitos de diversos autores sobre 

o tema, as nossas próprias percepções e o resultado de pesquisa sobre o assunto. Também foi 

objetivo verificar se existe, por parte do trabalhador, significado concreto para as atividades 

realizadas em seu trabalho, que transcendam às expectativas de manutenção da sua vida 

financeira; verificar se os trabalhadores sentem que aquilo que realizam contribui de alguma 

forma para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e social, transformando-os em 

indivíduos melhores a partir da dinâmica de suas atividades profissionais e  as interrelações 

dos ambientes profissionais. Por fim, verificar se o trabalho proporciona prazer ou se os 

trabalhadores entrevistados desejariam ver-se livres dele. O homem da pós-modernidade 

encontra-se envolvido de forma intensa com diversas demandas profissionais: melhoria 

contínua de performance profissional, exigência de maior e melhor produtividade, economia 

de tempo, rapidez na performance, nas decisões, nas práticas. Todas essas exigências roubam-

lhe o tempo da convivência familiar, do lazer, das relações pessoais, da reflexão. O principal 

objetivo desta pesquisa portanto, é percorrer este caminho de discussão, a partir da literatura 

disponível e dos resultados obtidos com as entrevistas aplicadas. Esses resultados serão 

descritos e analisados na seqüência.  

O estudo foi desenvolvido,  tendo como referência a proposta das seguintes áreas de pesquisa: 

I- Material bibliográfico disponível, conforme relação descrita na apresentação 

das referências bibliográficas consultadas e utilizadas; 

II- Pesquisa realizada com uma profissional da área da saúde mental, psicóloga e psicanalista 

que atua há mais de 15 anos com atendimentos. Ela descreve sua experiência em consultório e 

as patologias que observa, as quais, segundo relato obtido,  podem ser provenientes das novas 

demandas do trabalho. Sua avaliação remete à reflexão de que as características atuais 

distanciam os indivíduos de si mesmos, de suas famílias, de seu lazer, seus momentos de auto 

conhecimento, e não possibilitam a criação de laços, devido à rapidez, às mudanças, às  novas 

e pesadas exigências,além do contínuo convívio com pessoas na mesma situação, talvez 

igualmente desencontradas de si mesmas e dos seus, entre outros fatores. 

 

Segundo Gonsalves (2007), é imprescindível que exista uma antecipação do resultado da 

pesquisa, uma possível resposta do pesquisador ao elaborar o seu problema. Diversos motivos 

parecem gerar impactos na realidade e no sentido do trabalho e, consequentemente, da vida do 

trabalhador nos dias atuais. A pós- modernidade, o mundo global, é cenário para o 

enfrentamento e busca de desafios constantes. As razões que conduzem os trabalhadores a 

este enfrentamento e busca, parecem muitas vezes inconscientes, porém latentes. Não é nosso 

objetivo definir o grau de consciência e posicionamento para as escolhas e envolvimento com 

as demandas do trabalho, porém, deseja-se de alguma forma, entender o que faz com que as 

pessoas se envolvam cada vez mais com elas: são forçadas a fazê-lo, são cobradas para isso, 

vão ao encontro voluntariamente, buscam algo que acreditam estar escondido por detrás do 

aparente? Não se sabe a resposta, mas as hipóteses e questionamentos que apresentamos a 

seguir representam o caminho que percorremos na nossa pesquisa buscando algumas 

respostas às nossas muitas perguntas. Levantamos duas hipóteses principais: 

1. Grande parte, senão a totalidade dos trabalhadores, vive situação de angústia no trabalho; 

2. Os modelos de gestão baseados em competências, em entrega e empreendedorismo visam o 

aumento do capital e levam à degradação do trabalho. 



 

 

Desdobramos as hipóteses nos questionamentos seguintes, a fim de despertar no nosso leitor a 

reflexão e o envolvimento com o tema proposto e maior clareza em relação aos problemas que 

nos colocamos:  

 Serão as faces do poder, o fascínio pelo status, os apelos que o poder exerce sobre os 

indivíduos que os faz entregarem-se sem muitas reservas às demandas do trabalho no 

capital flexível? Pode-se afirmar que o indivíduo paga um alto preço para a 

manutenção de seu status social? 

 Percebe-se que a quantidade de esforço de cada indivíduo, representado sobretudo 

pelo fator tempo e pelo envolvimento, é cada vez maior, comprometendo seu tempo, 

lazer, família, vida social, entre outros fatores. Isso se dá em função da expectativa 

que se tem com os resultados sociais do seu trabalho? É possível afirmar que a 

sociedade privilegia o status advindo do trabalho que os indivíduos exercem? As 

pessoas são reconhecidas somente por aquilo que fazem- função social do trabalho- e 

não pelo que são? 

 Parece haver um sentimento de angústia no ar que caracteriza uma  necessidade não 

atendida de transbordamento das pessoas. As pessoas se tornam cada vez mais 

contidas, suas emoções fragmentadas, e devem vivenciá-las desta forma, a exemplo 

daquilo que vivenciam em seu trabalho: fragmentos de um todo que não se consegue 

perceber. Será esse fato característica do trabalho no capital flexível? A partir da 

fragmentação do trabalho, dos processos industriais, cujas características são 

marcantes na era pós moderna e na globalização não existe a possibilidade do 

sentimento de completude de uma obra, de uma arte através do trabalho. Poderia ser 

esta a causa da percebida angústia? 

 As propostas atuais para utilização de modelos de gestão baseados em  

 competências, entrega, empreendedorismo, entre outros, objetivam e contribuem 

 para o aumento do capital. Este, é construído a partir do lucro que  lucro existe a    

 Durkhein assegura que o sistema da Educação existe para preparar  as  

 pessoas para o trabalho. Assim as crianças, por exemplo, entram na escola para  

 aprender, para um dia trabalhar, ou seja, existe um apelo ao trabalho desde a 

 primeira infância, construindo uma expectativa silenciosa. Contudo, parece que  cada 

vez menos as empresas estão se preparando para absorver as necessidades  do 

trabalhador deste século. A questão que não se cala é: o que se espera do  trabalho humano no 

século  XXI? 

 

Os paradigmas da globalização e seus reflexos na rotina do trabalho 

Do ponto de vista histórico, a modernidade se iniciou com a queda de Constantinopla no séc 

XV. As mudanças em múltiplas áreas ocorreram ao longo do tempo.O período chamado de 

modernidade foi marcado por uma série de novas idéias, pelo desenvolvimento do 

pensamento científico, pela adoção de novas práticas e o desenvolvimento da tecnologia; foi 

um período marcado, pela construção lenta de um novo paradigma civilizatório no mundo 

ocidental. Marco da modernidade recente foi sem dúvida a chamada revolução industrial no 

século XIX, que teve na Inglaterra seu principal protagonista. Aquilo que se entende por 

modernidade, a partir de uma análise institucional, pode então ser identificada a partir dos 

séculos XVII e XVIII num movimento que segundo Balandier (1997) mostra características 

profundas e não superficiais. Disso entende-se que todas as transformações e rupturas 

ocorridas, têm causas e conseqüências que por sua natureza alteraram a vida dos povos. Com 

a modernidade, importantes alterações foram vivenciadas na realidade de trabalho. O homem 

vê-se obrigado a substituir as ferramentas pelas máquinas, a energia humana e/ ou animal pela 

energia motriz e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril. A revolução industrial 

constituiu-se durante a modernidade, em enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num 



 

 

processo de transformação do trabalho acompanhado por notável evolução tecnológica. 

Assegura Balandier: “[...modernidade é aquilo que se efetua em profundidade, em movimento 

de fundo em uma sociedade e cultura. A modernidade revela e exprime contradições de uma 

época...]” . 

A ampliação da utilização do termo Pós-Moderno, acabou sendo assimilada em outras 

instâncias, e hoje é entendido por alguns autores como o “atual momento”, que apresenta 

características de descontinuidade dos paradigmas de produção da Modernidade, com forte 

influência do movimento da Globalização. A década de 1990, quando a globalização exerceu 

seus efeitos sobre todo o mundo, representou o período das mais rápidas e profundas 

transformações econômicas, tecnológicas e sociais, como nunca antes se havia constatado na 

história da humanidade. Para Costa (2005, p.180) “a pós- modernidade passa a ser sinônimo 

de globalização, embora um esforço de precisão nos obrigue a entendê-la como reação da 

cultura, em diferentes pontos do mundo, à crise de paradigmas que a globalização promoveu.”  

Esta característica da globalização – a proximidade, o rompimento de fronteiras, o 

compartilhamento de valores psicológicos, emocionais, sociais, financeiros, entre outros--, é 

uma das principais características, que diferencia o mundo globalizado de todos os outros 

paradigmas vivenciados na história da humanidade. Diversos autores empregam o termo 

globalização para expressar e fazer referência a todos os processos que ocorrem hoje e que 

intensificam as relações sociais no globo terrestre. Giddens afirma: 

 
“ A globalização é um fenômeno social com vastas implicações. 
Não deveria ser entendida simplesmente como o desenvolvimento 

de redes mundiais, sistemas sociais e econômicos que estão 
distantes de nossas preocupações individuais. “ (Giddens, 
Anthony; Sociologia, 2001) 

 

Os impactos da globalização são vivenciados de forma intensa como um fenômeno local que 

afeta a vida cotidiana dos indivíduos. Estas mudanças impactam fortemente na conduta do 

trabalho, do trabalhador, dos grupos de trabalho, das famílias, do mundo. Não é possível 

conceber a idéia deste novo paradigma -a globalização- sem a discussão a respeito da forte 

necessidade do desenvolvimento de formas de administrar essas situações nas empresas, que 

assegurem parâmetros, tempo e formas de conduta definidos de forma clara, conforme 

assegura Giddens: “se as demandas são globais, se a interação entre indivíduos, sistemas 

políticos e econômicos se dão em proporções mundiais, é necessária a criação de grupos de 

gestão deste novo momento, a fim de indicar caminhos para que a realidade do trabalho 

reencontre seu significado pessoal e social”.  

Será possível conceber o progresso do trabalho em um ambiente onde  as transformações 

representam um momento de caos do trabalho, gerando desemprego, doenças, 

desencantamento e acentuando as desigualdades pessoais e sociais. Segundo Mattoso (1996), 

paralela ao surgimento de novas formas de organização dos processos e de um novo modelo 

de trabalhador, cresce a insegurança no mundo do trabalho. Para ele, o quadro atual pode ser 

caracterizado pela desordem do trabalho. Goulart & Guimarães apresentam suas teses a 

respeito dos índices alarmantes de desemprego contabilizados nos últimos anos:  
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1. O fato da população trabalhadora ter que conviver cada vez mais com o trabalho 

qualificado;  

2. O fato de que as grandes empresas reservam aos seus países de origem certa 

proteção contra as possíveis crises e transferem na maioria dos casos os cortes de 

pessoal aos países menos desenvolvidos 

3. A tendência de, em países menos desenvolvidos, os trabalhadores se apegarem ao 

emprego, tendo dificuldades em adotar condutas inovadoras no trabalho 
Fatores desencadeantes do desemprego (adaptado pela autora) Fonte: Psicologia organizacional e do trabalho. Teoria, 
pesquisa e temas correlatos Org. Íris Barbosa Goulart, pág 28 

 

Goulart (2002, pág 28) reforça a idéia da necessidade de investigação e diálogo entre as 

ciências da psicologia, sociologia, antropologia, economia, política e outras apresentando sua 

convicção a respeito das repercussões psicossociais de que o desemprego gera um forte 

sentimento de segregação social e pessoal. 

 

Diversas são as ferramentas criadas por administradores e gestores das grandes empresas a 

fim de garantir a competitividade destas no mercado altamente agressivo do mundo 

globalizado. Podemos afirmar que quem mantém uma empresa no mercado nos dias atuais é o 

mercado. Esse mercado apresenta-se altamente influenciado pela informação disponível e 

facilitada a partir da globalização e informatização. Os processos informatizados aceleram a 

informação e a troca dela; isso permite que em tempo real se acompanhe o que ocorre no 

mundo. É necessária muita agilidade, rapidez, capacidade de adaptação e adequação às 

mudanças. Se houve momentos em que o Estado ou as empresas dominavam o sistema 

capitalista, podemos afirmar que hoje a situação mudou. O sistema capitalista é dominado 

pelo mercado que tem características cada vez mais exigentes e desenhadas a partir da relação 

estabelecida pelo consumidor com o globo terrestre. Esta relação comercial, que se Diversas 

são as ferramentas criadas por administradores e gestores das grandes empresas a fim de 

garantir a competitividade destas no mercado altamente agressivo do mundo globalizado. 

Podemos afirmar que quem mantém uma empresa no mercado nos dias atuais é o mercado. 

Esse mercado apresenta-se altamente influenciado pela informação disponível e facilitada a 

partir da globalização e informatização. Os processos informatizados aceleram a informação e 

a troca dela; isso permite que em tempo real se acompanhe o que ocorre no mundo. É 

necessária muita agilidade, rapidez, capacidade de adaptação e adequação às mudanças. Se 

houve momentos em que o Estado ou as empresas dominavam o sistema capitalista, podemos 

afirmar que hoje a situação mudou. O sistema capitalista é dominado pelo mercado que tem 

características cada vez mais exigentes e desenhadas a partir da relação estabelecida pelo 

consumidor com o globo terrestre. Esta relação comercial, que se dá em todas as esferas de 

negócios e serviços, interferiu drasticamente na conduta e posicionamento do trabalhador. 

Distanciou-o do modelo artesanal, criativo. Hoje não há tempo para criar. Se as empresas 

precisam ser competitivas e se temos como modelo um enorme arsenal de políticas 

administrativas e produtivas, cada vez mais o trabalhador se verá obrigado a desenvolver as 

competências e atitudes necessárias para manter-se neste cenário e em última instância, 



 

 

manter seu emprego, permanecer trabalhando e poder manter sua família, sua vida e seu status 

de trabalhador. Busca-se intensamente e cada vez mais fora da dimensão de cada 

indivíduo.Considera-se feliz, aquele possuidor dos atributos socialmente identificados como 

importantes. Em conseguinte, a velocidade das máquinas é incorporada à rotina do homem 

sobretudo a partir do fordismo e taylorismo a fim de torná-lo importante, reconhecido, 

respeitado. Porém, não mais pelo que é ou pela sua essência, mas pelo que representa 

socialmente. Sennet, 2008, explica: “...pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, estejam 

abertos a mudanças a curto prazo, assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos 

de leis e procedimentos formais...” Seria esta a razão do estresse no trabalho? Diversos 

especialistas na área da psicologia, definem o estresse como um estado de angústia, cansaço 

do ser humano, causado por sua contínua submissão ao esforço ou tensão repetidamente. 

Podemos afirmar então, unindo a explicação dos especialistas com a de Sennet, que a rotina 

do trabalho no mundo globalizado, a submissão das forças humanas à repetição não refletida 

de movimentos fragmentados explica este estado de sofrimento. Atualmente, diversos autores 

definem a era moderna como a Idade da angústia e associam a este acontecimento psíquico a 

agitada dinâmica existencial da modernidade: sociedade industrial, competitividade, 

consumismo desenfreado e assim por diante. Pode-se afirmar que a simples participação do 

indivíduo nesta sociedade já preenche, por si só, um requisito suficiente para a ansiedade.  

Forrester ( 1997) apresenta considerações contundentes a respeito da nova realidade do 

trabalho. Para ela, depois da exploração do homem pelo homem em nome do capital, a 

globalização criou, mantêm e ampliou em nome da sacralidade do mercado a exclusão de 

grande parte do gênero humano. Certamente a parcela dos trabalhadores. Ela associa e 

denomina este momento como “O novo holocausto”. Grave situação pela qual passa a 

humanidade. Sennet 2008 afirma a corrosão do caráter. Autores como Ricardo 

Antunes, Jorge Friedman, André Gorz, C de Jours entre tantos outros, asseguram a crise do 

trabalho. Certamente sob diversos pontos de observação, mas uma unanimidade: o trabalho 

humano precisa encontrar uma identidade capaz de se adaptar ao homem e realizá-lo. 

Forrester, apresenta de forma poética e quase triste que a crise da família tem íntima relação 

com a questão dos novos modelos de trabalho e de não trabalho: 

      “ ...uma família dilacerada, mas desejosa de 

relembrar a vida juntos, preocupada com os traços de um 

denominador comum, uma espécie de comunidade, embora 

origem e lugar das piores discórdias, das piores infâmias. Será 

que se poderia falar de uma espécie de pátria? De um vínculo 

orgânico tal, que nos faz preferir qualquer desastre à lucidez e à 

constatação da perda, qualquer risco à percepção e à consciência 

da extinção daquilo que foi o nosso meio? ( FORRESTER, 

1997) 

 

Parece-nos muito familiar este texto. Quantos trabalhadores se vêem desta forma? Saudosos 

de si mesmos e dos seus em nome das urgências e demandas do trabalho? 

Não será possível assistir a construção do desenvolvimento, se entregamos à vida menos do 

que ela nos dá. Na busca de entendimento sobre o impacto da doença do estresse na vida dos 

indivíduos e para atender à proposta desta pesquisa de entender a doença advinda do novo 

paradigma do trabalho, foi realizada uma entrevista com uma profissional da área da saúde 

mental, que assegurou seu entendimento a partir daquilo que observa em consultório em casos 

isolados, porém intuímos poder ser este considerado um problema social, já que tem sido 

observado com muita freqüência. Esta discussão abre igualmente pressupostos para 

aprofundamentos em pesquisas futuras. É ainda necessário esclarecer que foi a primeira 

entrevista realizada e ajudou a construir um quadro das questões mais sensíveis que devem ser 



 

 

avaliadas em ambientes de trabalho.  Assegura a profissional que nestes tempos modernos, 

não há nada mais atual do que o tema estresse como  a perda de equilíbrio do organismo, a 

exigência que se faz ao organismo de um funcionamento constante num tom acima daquilo 

que se pode considerar saudável. Num tempo onde a aceleração é constante, o consumismo é 

desenfreado, a violência é muito presente no nosso dia a dia, meta é a palavra de ordem e, 

onde predomina a competição, o individualismo entre outros fatores, o resultado não poderia 

ser muito diferente. Somos bombardeados por todos os lados. Segundo a profissional,  o que 

surpreende é o número cada vez maior de pessoas desenvolvendo transtornos psíquicos em 

decorrência de todo este quadro. A depressão, a ansiedade generalizada, o transtorno bipolar e 

a síndrome do  pânico são cada vez mais comuns. As pessoas estão adoecendo muito e o pior 

é que demoram também muito para se conscientizar do quanto isso tudo está do quanto isso 

tudo está ligado diretamente ao seu estilo de vida. Agem sem conseguir articular que, o que 

vivem em seu cotidiano reflete diretamente em seu corpo e em sua mente. Ficam quase que 

totalmente reféns de um contexto social. Correm tanto que não têm tempo para pensar, para 

perceber melhor o mundo, para refletir. E o pensar interditado traz grande sofrimento para o 

ser humano. Parece até que as pessoas muitas vezes se pensam máquinas e não seres 

humanos. Isso também pode ser um reflexo indesejado da tecnologia na nossa vida.  

É como se o ser humano só pudesse ter competências, não há espaço para a dificuldade, para 

o não saber. O psiquismo, o humano, ficou tão sem espaço que o efeito atingido foi 

justamente o oposto: nunca as pessoas parecem ter precisado tanto de apoio psicológico. 

Parece que as empresas, as pessoas, ainda não entenderam que no trabalho nós devemos 

deixar apenas o nosso suor, mas não o nosso sangue, pois é muito mais do que elas podem 

pedir e do que pode ser oferecido, vendido ou trocado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo um balanço da nossa trajetória de reflexão que envolveu o campo da administração, 

da economia e das ciências sociais, não queremos nos ater apenas a considerações sobre 

nossos eventuais achados, vamos nos permitir 

expressar preocupações de caráter a um tempo antropológico e filosófico. Para 

isso retomo abaixo, alguns pontos. Seria importante demarcar também que embora falemos de 

trabalho e de trabalhadores em geral, nosso foco está no mundo empresarial e corporativo 

contemporâneo; acreditamos, contudo, que a extrapolação se justifica, uma vez que podemos 

dizer que este mundo empresarial e corporativo dá o tom e o ritmo do trabalho contemporâneo 

afetando, mesmo que diferentemente, todas as categorias de trabalhadores. Mais que isso, esse 

mundo das grandes corporações tem criado e recriado continuamente novas formas de 

exclusão social. Houve preocupação em demonstrar a relevância da reflexão sobre o trabalho 

para a sociedade em geral e particularmente para aqueles que exercem algum papel na área do 

gerenciamento do trabalho, sobre alguns pontos considerados atuais nas formas de trabalho 

contemporâneo, tais como a necessidade da formação de um profissional com meta-

competências, ou seja, competências múltiplas capazes de mantê-lo conectado ao mercado.   

Constatou-se que os trabalhadores sentem algum tipo de angústia e a expressam em sua vida 

profissional e familiar ou pessoal e reagem como pertencentes a uma estrutura que exige e 

precisa que dêem o seu melhor. Assim o fazem. Por fim, a partir das hipóteses apresentadas 

inicialmente e dos desdobramentos relatados, acredita-se que novas investigações devem ser 

realizadas, explorando mais profundamente o tema. Pela relevância do tema, cujas múltiplas 

facetas pedem 

reflexão pluri-disciplinar e interdisciplinar, dado que facilmente se insere nos campos da 

antropologia, sociologia, política, psicologia, saúde, economia,  saúde, economia e 

administração, deixamos aqui como sugestão, que futuros pesquisadores se debrucem sobre o 



 

 

tema explorando novos ângulos. Procuramos levar um novo olhar para o trabalho 

contemporâneo, mas temos clareza da necessidade de dar continuidade a ele e consciência de 

que nossos resultados merecem aprofundamento. 
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