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RESUMO

O artigo busca através de diferentes estudos teóricos e práticos localizar
e esclarecer o conceito de estresse dentro da psicopatologia industrial. É
também tratada a sua relação com outros conceitos. A contríbutção destes
estudos para resolução de problemas oriundos do efeito da organização sobre
os seus membros, numa perspectiva da humantzação do trabalho; o locus do
controle do trabalho no trabalhadores e as conseqüências dessa concepção
para a problemática do estresse na organização são aqui também
consideradas.

ABSTRACT

This article tries to explain and to place the concept of stress while treating
it as an aspect of industrial psychopathology. The relationship to other corre-
lated and importante concepts that can help its explanation and the elaboration
of further researches on this theme are also part of this paper. We consider
as a basic contribution to our ideas the different studies concerning the prob-
lematic of organizational effect on its members in a work humanization per-
spective. The locus of control of the work system within the worker and the
consequences of this conception for the theoretical and practical problem of
stress in organization are also part of our theoretical treatment of this topic.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Definição dos conceitos "estresse (1)"e
"psicopatologia industrial".

Para o esclarecimento do termo psicopatologia industrial nos
remetemos a uma abordagem das origens dos distúrbios psíquicos nas
situações do trabalho no âmbito da indústria. Segundo Frese et alii
(1978)(2) não se trata aqui de um tema inovador, tendo em vista que
este já se faz presente nos mais antigos estudos sobre o tema, mas
somente nos últimos tempos encontram-se especificamente na
psicologia, abordagens teórico-práticas sobre a doença ou a saúde
psíquica como uma conseqüência das condições do trabalho
industrializado .
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Entre diferentes condições no ambiente industrial aquelas descritas
como trabalho repetitivo na produção, com trabalho extremamente
parcializado, que devem ser responsáveis pela maioria de sintomas
das doenças psíquicas do trabalhador.

Ainda que os sofrimentos psíquicos e físicos nestas situações tenham
mudado com a reviravolta técnica nas indústrias, mantêm-se certos
aspectos das condições de trabalho como qualitativamente equivalentes
àqueles das indústrias tradicionais. A mecanização e automação
introduzidas no sistema de produção industrial teve o mérito de contribuir
com o desaparecimento ou com a significativa diminuição de condições
de trabalho insuportáveis, como por exemplo os trabalhos corporais
pesados, condições ambientais nocivas à saúde, monotonia, etc.
Mecanização e automação trouxeram porém consigo novas tarefas que
através da pressão de tempo e da densidade de informação formam
uma sobrecarga nervosa e psíquica e leva por outro lado novamente à
monotonia e pobreza de movimentos.

Volpert (in: Hoyos, 1990) (3) cria o conceito de retaylorismo para
definir esta condição de permanência das formas desumanas de
trabalho, apesar do desenvolvimento da automação nestes processos
de trabalho:

"Die Fremdbestimmun menschlicher Arbeit hat die
Analytiker der industrilellen Arbeit vielleicht am meisten
beschaftigt und auch die Humanisierungsdebatten am
stãrksten belebt. Schlüsselwort für von auben auferlegte.
Arbeitsinhalte, Arbeitsverfahren und Arbeitsergebnisse ist der
> Talorismus <, d.h. die von F. W. Taylor (1856 e 1915) (4)
eingeführte> wissenschaftliche Betriebsfuhrung < mit der die
menschliche Arbeikraft ais õkonomischer Faktor in das System
des Betriebes eingebaut wurde. Wenn Volpert (in: Hoyos,
1990) (5) auf einen prozeB der < Retaylorisierung < im Zuge
fortschreitender Automation hinweist, so ist damit signalisiert,
daB inhumane Formen der Gestaltung von Arbeit noch nicht
überwunden sind. Jedenfalls gilt für die Mehzahl aller Arbeiten:
Menschen haben Arbeitsinhalte, oft sehr begrenzten Umfangs,
zu vollziehen, die sie nicht selbst umrissen haben; sie müssen
nach Verfahren arbeiten, die von der maschinellen ausrüstung
abhangen, und sie müssen Arbeitsergebnisse erbringen, die
mit ihren Interessen und Bedürfnissen unter Urnstânden wenig
zu tun haben. Ihre Leistungsmõglichkeiten werden dabei
einerseits nur zu einem Bruchteil, andererseits hõchst einseitig
angefordert. "
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8CH-PERIOO/COS
Desta situação de desequilíbrio emergem discrepâncias entre

n cessidades individuais e exigências do trabalho, que tomadas sobre
If rentes ângulos vêm a ser objeto de estudos também denominados

psicopatologia do trabalho. Ao falarmos em doença mental, doença
Jl iquica e psicopatologia é muitas vezes difícil de unificar seu significado

partir do que deles se utilizam diferentes autores. É importante saber
u esses termos estão relacionados com as conseqüências negativas
nível psicológico do trabalho industrial. Nos trabalhos por nós

onsiderados para embasar nosso estudo, o termo Psicopatologia In-
u trial aparece superposto e organizando os demais, que a ele são
ubordinados.

"Industrielle Psychopatoholoie" dient ais Oberbegriff zur
Bezeichnung der Gesamtheit der mõglichen psychischen
Krankheiten, die durch industrielle Arbeitsbedingungen
zumindest teilweise versursacht werden." (6).

A utilização destes termos (doença mental, doença psíquica,
psicopatologia) é bastante controversa, tendo em vista que desemboca
n s questões ideológicas já presentes na psicologia clínica quanto à
Inflexibilidade e isolamento destas categorias. Daí termos identificado
n literatura aqui considerada uma constante preocupação dos autores

m se utilizando desses termos não negligenciar a problemática que a
les está ligada. Os autores que trabalham neste campo não partem de

um modelo rígido de doença mental, senão procuram salientar a
dependência dos processos psicológicos das tecnologias e condições
ociais de trabalho, enquanto situações mutáveis.

"Der Terminus Krankheit beinhaltet - zumindest im
vorliegenden Kontext zwar keineswegs eine
unweltunabhangige, irreversible Schadigung. Er impliciert
aber, dass die beobachteten Symptome eine gravierende
Stõrung der Funktionsfahigkeit des Menschen signalisieren
und dass gezielte ('praventive' oder 'therapeutische')
Massnahmen erforderlich sind, um tiberdauernde
Schadigungen zu vermeiden."(7)

O autor (8) deixa claro no seu trabalho que essa terminologia se
distancia de uma significação particular muitas vezes presente na
psicologia clínica, passando aqui a ter uma significação generalizada:
ensino/estudo das doenças. Desta forma a psicopatologia não será
necessariamente associada com extremas formas de desajustamentos
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como as psicoses. O termo estaria também em relação a todas as formas
de distúrbios psíquicos e psicossomáticos.

Nas pesquisas sobre as conseqüências negativas das condições do
trabalho nas indústrias, os autores abordam ambos os aspectos
psicológicos e os indicadores para distúrbios somáticos. O termo doença
psíquica não se distancia do que se observa a partir de efeitos somáticos.

Isso se tornará mais objetivo a partir das diferentes abordagens do
problema do estresse nas organizações e seu posicionamento em
~elaçã~ ao sofrimento psíquico (doença psíquica) e a psicopatologia
industrial enquanto termo organizador.

Na análise destas conseqüências negativas inclui-se o estresse
enquanto emergente destas condições ou relacionado aos denominados
aspectos psicológicos do indivíduo, podendo ser ainda, um indicador
dos distúrbios somáticos. Dado o caráter flexível do termo estresse
encontra-se este muitas vezes caracterizado como uma variávei
dependente, independente ou interveniente.

O tratamento específico de estresse no contexto da indústria exige
uma limitação da temática. Uma limitação no que tange o próprio
conceito de estresse, uma explicação do modelo psicológico de estresse,
o tratamento deste modelo nas organizações enquanto estruturas que
o causam ou que o "contém", as conseqüências do estresse, os
moderadores enquanto indícios na pessoa ou parte da situação vivida
com função mediadora sobre experiência de estresse, seu tratamento
e sua prevenção.

Procuramos, em suma, interrelacionar as contribuições de trabalhos
que nos ajudem a esclarecer a temática do estresse no ambiente do
trabalho industrial. Tais contribuições estão presentes em estudos
teóricos e genéricos (p. ex: Wiswede, 1991(9) e Hoyos, (1974)(10),
Perrez and Reicherets, 1992(11) etc). ou em resultados de diferentes
pesquisas (p. ex. Frese, 1978(12), Kahn, 1978(13), Dohrenwend and
Dohrenwend, 1981(14), etc.) respectivamente, conforme necessário seja
esclarecer conceitos ou buscar soluções para situações objetivas no
contexto do trabalho. Muitos destes estudos descrevem ainda de forma
incipiente as situações ou trazem resultados práticos limitados, sendo
que sem dúvida um interesse comum é a busca de alternativas para
melhorar o nível de vida no trabalho. Muitas vezes partimos de
concepções psicológicas que procuram esclarecer a relação entre
condições de trabalho e distúrbios psíquicos dentro de uma abordagem
psicológica do estresse, a qual trataremos em ítem a parte.

1.2. Necessidade de contextualização do conceito de estresse:
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Existem várias possibilidades conceptuais para discutir ou pesquisar
os aspectos da sobrecarga e desgastes do trabalho enquanto
causadores de insatisfações no trabalho. Comumente introduzimos aqui
o termo estresse para organizar esta discussão, bem como para ajudar
na compreensão do comportamento individual frente ao fenômeno

mbiental e psicológico da disfunção do trabalho.
O trabalho enquanto uma série de atividades com diferentes cargas

(psicológica e física) demandando uma atitude e uma ação do
trabalhador pode gerar o estresse.

Estresse pode ser compreendido como uma variável dependente, a
qual pode ser desencadeada por um número infinito de variáveis, como
por exemplo, o barulho ou a ausência total deste, permissividade, rigidez,

tc. Considerando o estresse como uma variável independente
necessita-se aqui (essa observação vale também para estresse
nquanto variável e dependente) introduzir-se fatores da personalidade
variáveis da compreensão da situação pelo indivíduo enquanto valores

Intermediários. Estresse tomado como variável interveniente é colocado
numa posição central, cercado de um lado pelos chamados estressores
(barulhos, dificuldade da tarefa, etc); fatores da personalidade
(motivação, sensibilidade, etc); percepção da situação (valor, constância)

do outro lado temos o controle do estresse nos níveis motores (tremer
gredir, etc); no nível emocional (raiva, medo, etc.) e no nível cognitiv~

(desvalorização, elaboração de estratégias, etc).
Wiswe~e (1991) (15) encontra duas dificuldades terminológicas-

concepíuais no uso do termo estresse: a imprecisão do que se entende
pelo termo em si, onde a maioria das definições é genérica e vaga
I vando o termo estresse a uma categoria que serve para muitas
concepções e por outro lado ao se considerar as situações aversivas
como estímulos provocadores, fica impreciso se cada estímulo
percebido como aversivo é causador de estresse.

Udris (in: Hoyos, 1990) (16) levanta ainda outros problemas
t rminológicos em reação ao estresse. O autor esclarece sobre a
n cessidade de uma delimitação do espaço ambiental, no nosso caso

organização para diminuir estes problemas terminológicos.
~á aut~r~s que utilizam-s.?do termo estresse somente numa analogia

mUitogenenca, lançando mao de outros termos mais específicos, como
or exemplo conflito em sua substituição. Outros autores preferem

r servar tal termo para um campo de pesquisa interdisciplinar", ... in
d m die situativen undpersonalen Bedingungen sowie die Effekte dieser

edingunge auf physiologischer, psychologischer und sozialer Ebene
untersucht werden". (17).

Pesquisas anteriores a de Udris (18) já mostram a necessária
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associação do termo estresse ao espaço do trabalho: a satisfação no
trabalho e saúde mental dependem essencialmente do sistema de
produção industrial, bem como da técnica e economia que estão
subjacentes a este sistema. Segundo diferentes pesquisas, as causas
de tédio, estresse e estranhamento devem estar nos sistemas
autoritários, de salário por acordo e no trabalho automatizado ou
mecanizado detalhadamente pré-estabelecido. A partir deste ponto de
vista devem as pesquisas se digirirem primeiramente ao exame do
significado destes fatores para o estresse e oara a baixa satisfação no
trabalho. Este princípio poderia também possibilitar a descoberta de
determinados fatores concretos no ambiente de trabalho que pudessem
ser modificados. (19).

Mas que formas de trabalho e ambiente de trabalho temos procurado
considerar? Sobre a necessidade estas delimitações para ajudar na
compreensão do fenômeno do estresse relacionamos os conceitos de
trabalho e de organização.

De uma forma geral sabe-se que o objeto a ser considerado pelas
ciências que lidam com o trabalho é o próprio trabalho humano, definido
como a realização de tarefas através da co-ação do homem e dos meios
de trabalho, ou como toda ação humana com objetivos. Pode-se
diferenciar entre o trabalho corporal, também chamado de muscular,
energético ou físico, e o não-corporal, ou seja, psíquico ou mental.

Uma tarefa causa e dirige uma atividade de trabalho; cada atividade
de trabalho contribui para a realização de uma tarefa, a consecução de
uma meta ou a mudança de um estado. O trabalho é mais que a pura
colocação de metas. Ele contém ainda necessariamente dados de uma
situação na qual um determinado objetivo deve ser alcançado, contém
ainda informações sobre o tipo de execução de tarefas e sobre o tipo
de mecanismos, ferramentas ou meios técnicos que devem ser
empregados. (20).

Uma vez que estaremos sempre falando de uma forma de trabalho
dentro das organizações, faz-se necessário uma compreensão da
organização em si. A partir daí tomar-se-à lógico aquilo que será dito
acerca de carga e solicitação (exigência) do trabalho.

Dado que o trabalho acontece seguidamente em organizações, este
conceito será por nós basicamente tratado enquanto um comportamento
ou um aspecto comportamental nessas organizações.

Numa visão geral científica do trabalho, em relação ao indivíduo, e
nesse sentido numa visão psicológica, pode-se compreender o trabalho
enquanto uma ação que se desdobra no âmbito de deveres de trabalho
e que aponta um resultado material ou imaterial. Ocupação e ação
enquanto atividades voltadas para metas que mudam o ambiente são

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 11 (112), V. 12 (112); p. 19 - p.46, Jan./Dez. 1993.94

24

características gerais do ser humano.
Querendo se compreender o trabalho como o faz Tomaszewski

(1978)(21) ou Volpert (1979)(22): isto é, enquanto ocupação, significa
que teremos o trabalho como uma característica ampla de existência
humana, que sobre praticamente todo o seu tempo enquanto despertado.
Caso se tome o trabalho como uma realização de certas tarefas ou
deveres, carece de esclarecimento, o que seria um dever de trabalho.

specialmente quais as atividades a serem realizadas para a
consecução de uma meta organizacional. O agente pode colocar por si
mesmo os deveres e tarefas, bem como pode ele traçar por si metas a
erem alcançadas, inclusive fora da organizção.

De forma grosseira pode ser suficiente observar as tarefas que são
colocadas no local de trabalho e reconhecer quais são os deveres de
trabalho.

Em muitas tentativas de definição do trabalho e do comportamento
de trabalho inclui-se a questão de sua instrumental idade. O indivíduo
trabalha pelo pagamento, para satisfazer as suas necessidades.

atisfação no trabalho corresponderia aqui aos dados ambientais como
negativos ou positivos. Uma atitude positiva da situação de trabalho

ria a obtenção dos meios econômicos para satisfazer as
n cessidades. (22).

De fato, durante o trabalho são iniciadas e concretizadas certas ações
que devem levar a determinadas seqüências. Essas conseqüências
podem chegar a significar uma segurança existencial elementar ou até

realização pessoal. O trabalho não pode ser visto como um objeto
Imples e com um valor dissociado, livre.

Na introdução de um estudo sobre dentre outros, o efeito do
semprego sobre o indivíduo, Matzler (1986)(24) procura conciliar

Iferentes contribuições teóricas sobre o trabalho, as quais
consideramos a seguir de forma complementar à nossa já iniciada a

iscussão sobre o tema.
Ao longo da história da civilização humana encontram-se diferentes

muitas vezes contrárias avaliações sobre o trabalho: o trabalho
nquanto uma maldição ou uma bênção. Desde o início do mundo da
ndústria têm sido mais freqüentes as avaliações negativas,

pecialmente no que tange o trabalho industrial, por exemplo, por Marx
(1971)(25) e muitos outros.

Caso se queira seguir a determinação marxista do trabalho enquanto
ondição básica da vida humana, como apropriação da natureza pelo

Indivíduo dentro e por meio de uma determinada forma social, as teorias
icológicas precisam partir do trabalho enquanto categoria central da

xistência e ação humanas. Paralelamente faz-se necessário perguntar-
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se qual das teorias no âmbito da psicologia que corresponde a essa
exigência. Matzler (1986)(26) considera a psicanálise capaz de
preencher esta expectativa, ainda que se trate aqui de uma teoria com
uma relação contraditória com o trabalho. O autor mostra uma das
contradições da teoria psicanalítica no fato de que Freud (27) se utilizou
de um conceito de trabalho limitado à compreensão do trabalho
profissional. Esse tipo de trabalho era no tempo de Freud da mesma
forma que atualmente, um modelo de trabalho determinado
externamente pelas relações de produção e com isso funcionando de
fato, sobre uma base de repressão dos impulsos.

Necessário se faz registrar a variante psicanalítica sobre o trabalho.
Dada essa importância para a psicologia organizacional e áreas afins,
compreendendo-se aqui as pesquisas e estudos que nesta área lidam
com conceitos da ou com a própria teoria psicanalítica, consideramos
que esse tema dever ser tratado em estudos específicos (veja por
exemplo: Pagas, Bonetti, de Gaulejac (1990) (28), Marcuse (1955) (29)
e (1979) (30), Gorz (1989) (31). Este objetivo se distancia contudo do
nosso atual projeto. .

É indubitável que o trabalho na indústria teve uma mudança
considerável nestes últimos cem anos, também do ponto de vista das
condições humanas percebida pela antiga industrialização. Mas isso
não significa que na atual vida industrial muitas daquelas impropriedades
tenham desaparecido. No tempo atual a vida no trabalho continua
caracterizada por ameaças na qualidade da existência do trabalhador,
exploração, sofrimento psíquico e físico, estranhamento e determinacão
externa sobre a vida laboral. (32).

1.3. Introdução e explicação de outros conceitos relacionados ao
estudo do estresse (Sobrecarga, desgaste e exigência do
trabalho, felicidade no trabalho).

A reviravolta no mundo industrial aponta uma diferença do que se
denomina e se compreende por sobrecarga. O ponto central desta
discussão e das pesquisas neste campo está na mudança qualitativa
da sobrecarga de trabalho; enquanto diminuem os desgastes físicos
por conta da mecanização e automação, aumentam os desgastes
psíquicos. Não é por menos que o tema estresse passa a se fazer mais
constante em estudos que tratam destas situações de trabalho:

"Die Belastungsforschung hat sich insbesondere mit
einseitigen physischen Belastungen beschafugt ... Sie
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entstehen uberall dort, WO monotone und einseitige
Beanspruchugen aufreten, also eta bel Beru~s~ruppen, die
stãndiq wiederkehrende Ablãufe zu bewãltiqen haben
(FlieBbandtatigkeiten, Bedienung von Tastaturen) oder deren
Sinne einseitig belastet werden (Beobac~fung von
Bildschirmen Arbeit in Lãrrnsituationen) oder bei denen der
Biorhythmus durcheinander gerat (z.B. Schichtarbeit).

Generell kann ausgesagt werden, dass sich infolge des
technischen Wandels die Belastungsschwerpunkte verlagert
haben: Wahrend kõrperliche Belastungen durch man~elle
Maschinenbedienung tendenziell abnehmen, steíqen
psychischgeitige Belastungen, oft allerdings in sehr einseitiger,
oft auch kurzzeitiger Form." (33)

Os diferentes pontos de partida da psicopatologia industri~1 se
rupam aproximadamente na seguinte lógica: De ~n:'lado estao os

rincípios que partem da análise concreta .de ~racte~lstlcas do t~a~al~o
verificam a relação com sobrecarga psrquica e tísica, superxiqencra

ubexigência do trabalho. Outros pontos de vista q~e tent~m enC?ntrar
relação com a própria doença mental. nu~ sentl~o mais pa~lcular,
rtem em especial da forma de determinação SOCial das relaçoes de

r balho, das contradições sociais entre capital e trabalho, bem como
o estranhamento. (34).

A maioria das contribuições das pesquisas atuais no campo do
tresse no trabalho industrial lida no fundo com a perg.u~ta da

rganização da relação entre o distúrbio psicológico e as condições de
r balho.

"Ein Überblick der verschiedenen theoretischen und
empirischen Ansãtze zur industr!ell~n Psych~ipathol~gie
zeight, in welcher Hinsicht vorranglg die Inteqration gelelstet
werden muss, namlich hinsichtilich des zueammenbanse von
Handlungsbeitsplatzbedingungen, und psychls~h~n
Storungen, "im engeren Sinne"d.~. von Strukturen, die irn
Extremfakk dazu führen, dass die betroffenen Personen
psychiatrisch auffallig werden". (35)

Frese (1978) (36) desenvolve o conceito d~ con~role enquanto
ossibilidade de influência de uma pessoa sobre sltua~es de ~ra~~lho,
qual contribui para o esclarecimento de diferentes reaçoes do lndivíduo
intensidades semelhantes de estresse. .

O conteúdo de situações reais de trabalho como analisado por
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diferentes linhas de pesquisa será por nós considerado. a trabalhador
aqui descr~toé um participante ativ.ode um ~otidiano de trabalho ligado
a~ma :ealldade existencial numa linha continua. Para fins de pesquisa
nao fOI segmentada e transformada artificialmente esta realidade. A
neces.sida~e de ~iferenciação de ambientes e consideração separada
das situações nao serve para negar a cadeia de influências que se
entrelaçam no todo da vida do trabalhador.

a trab.alho e as interpretações que dele se desenvolvem interagem
com a Vida fora do trabalho e determinadas características de
p:rsonalidade de seu autor. É por isso necessário salientar que o trabalho
na.o pode s.er t~atado como um fenômeno isolado que gera a
psicopatoloqia, ainda que se trate de um setor existencial relevante e
daí também um importante fator causador.

Apenas a descrição de fatores patogênicos não é suficiente daí a
nece~sidade de se tematizar o processo de mudança no indivíduo
atraves das respecticas categorias psicológicas subjacentes.

"In der Analyse des Zusammenhangs zwischen Arbeit und
psychischen Stôrungen haben psychologische
Er~lar~ngsversuche die besondere Aufgabe, den Umchlag
objektív realer, gesellschaftlicher Sachverhalte in psychische
Tatbestãnde konkreter individuen zu thematisieren und zu
prazisi~.ren. Est geht hier also nicht nur um die Ermittlung
Tatbestande Zusarnmenhãnqe zwischen Erkrankungsrisik und
objektiven, bs\zwm subjektiv empfundenen Merkmalen der
Arbeitssituation, nicht nur um die Frage, weiche konkreten
Faktoren pathogen sein kônnen, sondem um die
Gesetzmassigkeiten des Umschlagsprozesses selber, d.h. um
die Frage, wie sich bestimmte, zunâchst ãussere
gesellschaftliche Bedingungen in solche psychischen
Strukturen. ko~kre~er individuen verwandein, die ais Stôrung
oder Beeintrãchtitunq auszuweisen sind. Entsprechend
bemisst sich der Nutzen allgemeinpsychologischer
Konzeptionen für die Klarung des Zuzammenhangs zwischen
Arbeitsbedingungen und psychischen Stôrungen primar daran,
ob die Thematisierung dieses Umschlagprozesses mit den
jewelligen grundlegenden psychologischen Kategorien
geleistet werden kann". (37)

Pesquisas já realizadas confirmam o peso necessário a ser dado
e~ ~etores da indústria onde o trabalho se caracteriza por uma série de
atividades esvaziadoras da criatividade e inclusive contribuindo para
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um retrocesso intelectual dos agentes neste processo. Nestes setores
capacidades intelectuais, capacidades de aprendizagem ou

qualificações que não são utilizadas ou requisitadas nas tarefas ou
xecuções profissionais tendem a decair enquanto em situações
ontrárias tendem a aumentar. (38).

Nas classes trabalhadoras de nível inferior no sistema produtivo
ncontra-se, comparativamente com outros trabalhadores com mais

chances de auto-realização, o mais alto nível de distúrbios psíquicos.
om outras palavras podemos dizer que entre o operariado aparecem

distúrbios desta natureza com mais freqüência, naqueles operários
menos ou mais qualificados em comparação aos trabalhadores

ualificados. A pergunta sobre se a relação específica desta maior
freqüência de distúrbios psíquicos entre os trabalhadores não

ualificados é causada pelo trabalho continua em aberto. Isso não nos
fasta contudo do fato de que nos necessitamos nos ocupar
onstantemente com a idéia teórica de como podem se desenvolver

determinados problemas psíquicos a partir do trabalho e mais
pecificamente como se coloca o estresse nesta teorização.
a desgaste advindo da sobrecarga de trabalho é um tema

Intimamente relacionado com aquele de satisfação no trabalho. Nos
I temas organizacionais onde a maioria das pesquisas sobre estresse

I boral se origina, dois pontos são considerados de forma bipolar:
xigência, sobrecarga e desgaste do trabalho de um lado e satisfação

no trabalhado de outro. (Na literatura técnica alemã esta temática é
I rgamente debatida sob a denominação de Arbeitszufriedenheit).

Certamente um termo como satisfação no trabalho não encontrará
finição acorde entre aqueles que a usam. A partir desta constatação,

N uberger (1974) (398) conseguiu ordenar quatro classes de definições:

As concepções orientadas para as necessidades:

Aqui entende-se satisfação como o estado de necessidades
t ndidas. Daí com prende-se que existem tantos tipos de satisfação
uanto sejam as necessidades (ativadas). No caso da satisfação no
r balho (satisfação com o trabalho ou do trabalho) trata-se de

cessidades que surgem na situação do trabalho, o que significa
r ticamente qualquer necessidade. Surge nesse caso o problema da

nominação e classificação, como averiguar o grau de efeito,
nt nsidade ou significação e finalmente constatar de que modo e através

quais aspectos do trabalho estas necessidades podem ser satisfeitas.

As concepções cognitivas:
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Essas, ~oncepções têm também, em pano de fundo o princípio
homeostáíico. A perda de um estado de equilíbrio provoca atividades
visando a ~ecuperação desse equilíbrio. Enquanto na concepção sobre
as necessidades trata-se de distúrbios relacionados à motivação, no
modelo da congruência, o acordo, o equilíbrio e ajuste de conteúdos
cognitivos é a questão central. O indivíduo se posiciona em relação às
condições em que se encontra conforme se mantenha independente
ou com diferentes níveis de exigência. A diminuição preventiva ou
reparadora do nível de exigência, bem como a escolha de sistemas
relacionais correspondentes asseguram a estabilidade da decepção
frente às expectativas; o surgimento de novos padrões ao contrário,
conseguem criar dissonâncias (insatisfação) apesar das condições
extemas se manterem invariáveis.

O grau possível de insatisfações é determinado pelos tipos de
demandas, as comparações efetuadas e as dimensões avaliativas.

As concepções em cima da teoria sobre estímulo:

O ponto de partida dessas concepções é a determinação externa do
comportamento:

Acontecimentos do ambiente possuem um caráter de exigência ou
um valor estimulativo postivo ou negativo; eles são devidamente
avaliados e geram um comportamento de aproximação ou afastamento.
Estes princípios teóricos operam mais frequentemente com o conceito
de atitude: satisfação é uma atitude positiva ou negativa para a situação
de trabalho ou para aspectos desta situação.

Concepções humanistas:

Este grupo de definições diferencia-se dos demais em especial
quanto aos seus aspectos metodológicos:

Trata-se aqui da específica preocupação humana com a atribuição
de sentido e auto-realização, e é a este respeito pesquisado o quanto o
conteúdo e a situação de trabalho favorecem ou impedem o
estabelecimento destas metas. O indivíduo assume a responsabilidade
da sua existência e tem a missão de desenvolver o potencial existente
em si. A satisfação no trabalho significa então a consciência e a real
possibilidade de continuar o seu desenvolvimento pessoal no trabalho.
O lado oposto seria o estranhamento. i. é., tornar-se objeto e não sujeito.
das ações e das situações. (40).

Tendo em vista a complexidade que aponta a tentativa de
conceptualização e esclarecimento dos termos trabalho e organização,
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consideramos necessário sugerir uma leitura dos autores aqui
considerados para um maior e específico aprofundamento. Passamos

tratar novamente esta terminologia enquanto associadas ao tema
proposto da sobrecarga e desgaste do trabalho.

Carga de trabalho num sentido tomado pelas ciências do trabalho
o todos os fatores objetivos (p. ex.: dificuldades e conteúdo do trabalho,

Influências ambientais) que originados externamente atuam sobre o
Indivíduo com diferentes conseqüências. O indivíduo por seu turno reage
d forma particular a estes fatores. Estas exigências sobre o indivíduo

suas reações orgâncias são descritas como desgaste. Devido à
Inconstância no modo (e na capacidade) de se submeter e suportar
uma mesma carga de trabalho, esta leva-o a diferentes desgastes (visto
no plano inter e intraindividual). A monotonia pode ser causada por uma

spécie de subcarga (uma carga de valor negativo) por vezes associada
o estresse, também chamada de sobrecarga negativa.

"Die Theorie besagt: die für kortikale Aktivitãt und
Leistungsfãhigkeit mitverantwortlichen retikulãren Strukturen
des Gehirns arbeiten dann nu ir adãquat, wenn ihnen über
sensible und sensorische Leistungsbahnen < Weckimpulse >
von auBen zuflieBen. Bleiben diese aus oder tritt ein
AdaptationsprozeB ein, so sinkt das retíkulãre Funktionsniveau
und ais Folgeerscheinung auch die kortikale Aktivitat ab, und
der mensch gerat in einen der Leistung abtrãqlichen Zustand
der Dõsigkeit. Offensichtlich sind die bei anregungsarmer und
repetitiver Arbeit vielfach auftretenden und mit Schlafrigkeit
verbunden Monotoniegefühle ganz ãhnlicher Genese.

Anregungsarme Tatigkeiten dieser Art kõnnen jedoch nicht
nur Auslõser für Monotoniegefülhe und Langewelle -
gegebenefalls auch für einen zu aggressiven Entladungen
tendierenden Zustand der psychischen Sattigung im Sinne
Lewins - mit negativen Rückwirkungen auf die Leistung sein,
sonderm bei lânqeren Andauem auch die Leistungsmotivation
beeinflussen."(41 ).

Carga de trabalho por um lado e satisfação no trabalho por outro
tão constantemente, enquanto fatores fronteiriços, presentes nas

r lações de estresse e trabalho.

. Modelo psicológico do estresse:
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" Esses mod~los ,re.ún:m pesquisas on,de a preocu~ação com uma
abordagem psicológica do estresse esta presente. Sao muitas vezes

mO,d.elos que transcendem o território específico da organização na
analise do estresse, sendo contudo de grande utilidade para avaliação
e elaboração de pesquisas neste campo.

Encontramos entre .outros princípios teóricos nestas pesquisas os
que p.odem ser d.escntos c?mo: conc~itos sobre estímulo externo,
con~eltos de reaçao e conceitos fransacíonals, conforme sugerido por
Udns (42):

~O estresse visto como um estímulo ou como uma configuração de
estimulo:

Esta definiçã.o compre~nde condições da situação que surgem em
forma de demasiado ou muito pouco na estimulação. Eles são chamados
de estressores e geram n.o indivíduo determinadas reações.

Um ponto fraco deste tipo de conceituação é exatamente a ausência
de respostas sobre a global idade de tais estressores e quem decide
sobre norm.as de estresses: o indivíduo que se encontra sob o estresse
ou o pesquisados que pesquisa certas condições?

N?vos ~mos destas conceituações apontam sobretudo para a não
consideração somente de experiências na vida do indivíduo por si
memas como estressores (p, ex.: mudança de profissão divórcio etc)
senão o senti~o individ.ual que esses estressores tr~zem c~nsig~
enquanto um sinal constitutivo.

Uma ~isão oposta a e~sa define-o c~mo centrado na reação:
Acredlta~se qu.e es~eclalmente atraves de reações fisiológicas pode-

se de~cobn~ as situações ~~tressantes ou de desgaste. O perigo seria
reduzir as diferentes condições a um aglomerado único de estresse.

Constata-se atualmente que a inespecificidade das reações não são
desencadead~s por estre~sore~ ~etermi~ados e definidos, senão pelo
aspecto emocional assoc~ado, I. e., .atraves de percepção e avaliação.

As fa~has dos conceitos ~~tenores tentam ser vencidas pelas
concepçoes de natureza coqnitiva ou transacional.

O po.nt? c~ntral dess~s concepções é o desequilíbrio (Imbalance)
en~r~ ex!gencl~s.do ambiente (cargas) e a capacidade do indivíduo. As
~xlgen.~las. obJetlva~ nã~ cAau~am este Imbalance, mas as cognições
insuflciêncía frente as eXlgenclas colocadas, assim como as hipóteses
part~cul~res do i~d~víd.uo sobre uma ameaça de metas substanciais. a
avalla.çao das exiqencias enquanto superiores às próprias capacidades
ou na~. sobrecarregando o indivíduo, leva a um Imbalance e
consequentemente a uma percepção de sub ou super exigência com'
reações de adaptação correspondentes.

Lazarus (1966) (43) contribui significativamente para um
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envolvimento qualitativo da teoria do estresse quando no seu modelo
6rico processual inclui a diferenciação dos aspectos da avaliação e
combate, compreendidos como avaliação primária, secundária e nova

v liação seguida à uma ação de combate.
A avaliação primária acontece segundo o questionamento, se uma

Ituação é para o indivíduo irrelevante agradável-positiva ou desgastante
( tressante). Esta última cognição se deixa avaliar sob o aspecto de

xer com a capacidade de adaptação, i. é., se ela representa uma
meaça, um prejuízo e bem como uma perda ou um desafio. O próximo
Ivel é a avaliação secundária, entendida como uma avaliação e escolha

estratégia de enfrentamento (combate), que acontece de forma
In trumental, isto é, através de ações, bem como também paliativa,
1 to é, tentativas de regulação (intrapsíquica) de emoções.

A ação de combate (Copinghandlung) segue uma nova avaliação
situação, uma avaliação do êxito, bem como do fracasso do

nfrentamento. Neste modelo de feedback é importante a relação de
mpo do processo de superação: a relação de tempo presente e
ssado contêm o superar, tolerar, restituir e reinterpretar (p. ex.: através
percepção, mecanismos de defesa) as condições reconhecidas como

tressantes, enquanto a relação de tempo futuro implica processos
reventicos e de aprendizagem. A escolha em si da estratégia de
nfrentamento (coping) depende dentre outros do grau de insegurança,

valores individuais, do grau de ameaça, bem como do controle que
pode exercer sobre as condições na situação. (44).
Resumidamente o modelo de Lazarus (1966) (45) traz a pergunta
crença do indivíduo sobre o controle da situação e se o perigo é por

I percebido como além de suas forças. As ações aí direcionada para
itar a ameaça de uma situação são designadas de coping-process,

numa espécie de mecanismo de autoregulação.

• Estressores no âmbito do trabalho:

Os estressores no âmbito de trabalho podem ser diferenciados como
gue:
condicionados pela organização (p. ex.: estruturas burocráticas,

hierarquias inflexíveis, competência imprecisa);
condicionados à tarefa (p. ex.: complexidade da tarefa, nível alto ou
ixo de exigência, pressão de tempo);
subordinados ao papel (p. ex.: através da ambiguidade ou conflito
papel);
condicionados ao ambiente (p. ex.: através de superpopulação,
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barulho ou calor);
condicionados ao social (p. ex.: através de isolamento, pressão de

grupo, rivalidade, diferenças de opinião, animosidade, intrigas);
. condicionados à própria pessoa (p. ex.: através de supermotivação,
msequrança., medo, falta de ligação com o trabalho conflitos entre a
família e a carreira); (46) ,

Uma característica de significado central para a gênese do estresse
reside na posibilidade ~xplítica ou implícita de cooperação (participação)
no.s pro~essos de decisão empresariais (da organização) mesmo que
seja a nível do setor de trabalho em que o indivíduo está localizado.

Um ~r~blema genérico de muitos princípios empíricos onde
caracteristicas como pouca participação (baixo nível de controle)
supersolicitação através de pressão de tempo, conflito entre membros
da organização, etc., são pesquisadas, encontra-se na forma
comumente isolada de se observar estes fenômenos. Esta crítica
também é válida ao longo da apresentação das diferentes contribuições
sobre .mod~los p~icológicos, dada a importância na categorização de
pesquisas ja realizadas e planejamento de outras por realizar.

Esse problema é contudo justificável dadas as grandes dificuldades
metodológicas que surgem ao se tentar tratar diferentes condições de
forma simultânea e integrativa e não simplesmente considerar uma
adição de graus de sobrecarga.

Isso não i.nvalida contudo o resultado das pesquisas nesta direção,
tendo em vista a grande contribuição que delas se origina para
esclarecimento e precisão de conceitos além de encaminhar seus
resul~ados para um modelo onde fatores são combinados e integrados
e dai pesqursar a sobrecarga multifacetária mais condizente com a
situacão real de estresse.

Karasek (1979) (47) por exemplo, pode esclarecer alguns resultados
contraditórios do tratamento de efeitos de:

(a) super exigência através das tarefas de trabalho (pressão de
tempo, dificuldade, etc) e

(b~ pequena área de ação (controle), através de um modelo
combinado de ambas essas dimensões.

4. Reações ao estresse:

A. c~pa~idade e pr.edisposição do indivíduo para a produção pode
ser dlml~ulda, caso haja um alto nível de estresse na situação do trabalho
e se assim for por ele percebido. A satisfação com o trabalho é também
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igualmente prejudicada. É possível se pensar que sobretudo de forma
passageira a capacidade de trabalho aumenta (efeito compensatório
ou especialmente motivador), enquanto prejuízos a longo tempo

conteçam (desgastes psíquicos e físicos). O contrário também pode
e dar surgem a curto prazo desmotivação e desencorajamento (super
xigência), enquanto a longo prazo o estresse é desmontado (luta

positiva contra o estresse), em especial também através de sucesso
da performance do indivíduo. Compare-se com o que anteriormente
tratamos sob a denominação de Copinghandlung.

Pode-se diferenciar reações ao estresse em diferentes níveis:
fisiológico (nervosismo, problemas de saúde)
motor (fuga, comportamento de esquiva, agressão)
emocional (medo, raiva, frustração)
cognitivo (confusão perceptual, mudança de segurança de controle,

desvalorização da situação (48).
Conseqüências do estresse podem ser apreendidas através de

iferentes indicadores de saúde psíquica e mental, conforme o seguinte:
a. métodos de medida fisiológica, especialmente parâmetros do

lstema circulatório ou parâmetros hormoniais como adrenalina, etc.
b. sintomas comportamentais como o consumo de nicotina, cafeína

u medicamentos.
c) queixas psicomáticas e doenças baseadas em observações

r6prias ou diagnósticos médicos (p. ex.: doenças cardiovasculares,
ma, etc).
d. relatórios pessoais com ajuda de conceitos como deprssão, medo,

ntimentos de autoestima, etc.
Deve-se contudo observar os limites que os problemas existentes

uanto a possibilidade de correlação ou a independência destes grupos
indicadores e estresse. (49).

. Prevenção e combate ao estresse

Especialmente na tradição da teoria sobre o estresse em relação ao
pel do trabalhador encontram-se diferentes sugestões para se evitar

u se prevenir o estresse. Vejam-se por exemplos resultados de
squisas de Kahn (1978) (50), Cobb (1978) (51), Goode (1960) (60)

ntre outras. Wiswede (1991) (53) resume em sete ítens as diferentes
tratégias oriundas de diferentes pesquisas:
- através de uma reinterpretação do papel, caso haja alguma
sibilidade de estruturação do papel no trabalho pelo indivíduo;

- através da negociação do papel num processo de acordo onde as
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condições d: mercado são relevantes para esta negociação;
- delegaçao de certos deveres, aproximadamente no âmbito de "man-

agement by delegation";
- atravé~. da transferênci~ d~s atuais experiências de papel para

outros papeis, onde a apropnaçao de outros papéis é facilitada (p. ex.:
em promoçao ou mudança de posto de trabalho);

- tomando-se claro os tipos de sobrecarga para que o indivíduo possa
se precaver em relação às imposições arnbientais:

- através do aproveitamento do antagonismo das obríqações de papel
(super -determinação).

Ur~s (1990) (54) re~ume as possíveis estratégias para prevenção e
reduçao do estresse existente, bem como suas conseqüências negativas
em três pontos principais:

- Através de medidas na organização do trabalho e na estrutura
org~~izacional em si pode-se conseguir condições que contam
pO~I~lvamente para a otimização da relação das necessidades do
mdlvlduo/grupo e as capacidades e as exigência do desenho do trabalho

- Através de prow~mas d~ treinamento, formação e qualificação:
conseguem-se condições a nível dos trabalhadores para a resistência
ao estresse (susceptibilidade ao desgaste) e aumento da competência
para o combate ao estresse.

- Atr~v~s de métodos de_seleção pode-se selecionar pessoas
susceptíveís ao estresse ou nao, bem como locá-Ias.

Essa iniciativa pod.e contudo ser um fator de simples
es~amoteamento ou adiamento de conseqüências do estresse.
Melchenbaum (1979) (55) utiliza o termo imunização contra o estresse
co~o um recurso alternativo para situações onde este não pode ser
evitado. Ne~te c~so, a meta é o controle subjetivo do estresse pelo
traba~hador, Isto e, poder combater as condições geradoras de estresse
atraves de uma competência social e individual aprendida e também
desenvolvida.
. ~. autor ainda salienta a possibilidade de aumento da competência
individual em .co.mbater o estresse, bem como a oportunidade do
trabalhador objetivamente poder desenvolver maior controle sobre o
seu trabalho: Dada .a importânc!a .deste último aspecto para o que
geralmente : descrito como objetivo de pesquisas que lidam com
trabalho e saude, ou seja,a humanizção do trabalho trataremos o tema
com um caráter conclusivo para o nosso artigo. '

6. Conclusão: o controle do estresse e seu valor para a
"humanização do trabalho".
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8CH-PER/ODI '
Desde que a organização de trabalho começou a ser concebida com~ os

um sistema-técnico e a esta concepção foi acrescentada a necessidade
humanização do mundo de trabalho, os pesquisadores passaram a
ntuar o efeito das organizações sobre os seus membros ao invés

exclusiva preocupação com produtividade. (56).
Nas últimas duas décadas tem sido desenvolvidas pesquisas em

dlf rentes indústrias que podem ser interrelacionadas com antigas
I ntativas de melhora na qualidade de vida do trabalho, já presente nos

tudos de Trist. (1963) (57) e seus colaboradors no Tavistock Institut.
omo sabemos este Instituto tinha por objetivo desenvolver tratamentos
ra problemas de conflitos, insatisfações, aumento de absenteísmo,

Iminuição da produtividade e questões organizativas geradas pela
Introdução e utilização de nova maquinaria e técnicas. Como nesse
t mpo do instituto Tavistock, uma característica subjacente às inovações

ra a melhoria da qualidade de trabalho continua presente: razões
humanitárias não podem ser entendidas como o motor destas mudanças,

s o resultado negativo das atitudes do trabalhador na produção
perada.
Pesquisas neste âmbito devem focalizar a proteção do trabalhador
ponto de vista de sua saúde física e psicológica. Daí porque muitas

I t rvenções devem acontecer a nível das condições ambientais técnicas
r serem de grande significação para o bem estar do trabalhador e
ra a sua própria avaliação do trabalho.
Gardell (1978) (58) lança uma hipótese básica para estas pesquisas:
"Indivíduos que trabalham sob diferentes condições técnicas
resentam significativas diferenças tanto na sua atitude em relação
trabalho e ao mundo do trabalho quanto nos diferentes indicadores
estresse, cansaço e doença psicossomática".
As condições para uma satisfação intrínseca no trabalho e bem estar
iquico é segundo o autor obtida através dos seguintes fatores:
1. A possibilidade de exercer influência e do controle sobre a sua

rópria situação de trabalho;
2. A possibilidade de experienciar o seu investimento no trabalho

mo significativo e como uma expressão das próprias capacidades;
3. A possibilidade de fazer contato e de socialização com outros
ividuos durante o trabalho.
As características do sistema de produção e do sistema de trabalho

u correspondem a esta satisfação no trabalho e bem estar psíquico
o descritas pelo autor como segue:

Se o trabalhador trabalha numa produção global ou numa parte
ndardizada de um ciclo de trabalho repetitivo;
Se o trabalhador é submetido a uma pressão contínua através do
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ciclo de trabalho ou não'

- S~ o tr~balhado~ te~ determinação sobre seu ato e ritmo de trabalho
ou se ISSOe determinado pelo sistema técnico, através dos colegas de
trabalho ou das formas de pagamento;
. - Se o trabalhador tem a possibilidade de escolher seus métodos e
Instrumentos de trabalho ou não'

- Se o trabalhador é submetido 'a uma supervisão e direção detalhadas
ou se ele mesmo pode planejar e definir o modo de execução do trabalho'

-Se o trabalhador tem a possibilidade de fazer contatos com seu~
colegas durante o trabalho ou se ele trabalha isoladamente'

- Se o .t~abalha~or. tem a possibilidade de desenv~lver uma
resp~nsablhdade prop~la e uma iniciativa, bem como participar no
p!aneJ~mento e noutros Importantes processos decisórios para a própria
süuação de trabalho;

~ Se ao.traba~hador é dada a possibilidade de realizar tarefas com
maior quahficaçao ao longo de sua vida de trabalho

O conteúdo de ~mbos.os fatores e características ~nsiderados acima
podem ser resumidos dlret~ e indiretamente numa questão que deve
ser o cent~o da"quelas pesqUisas que através do estudo sobre o estresse
em orgamzaçoes, busc~m suas explicações e conseqüentes soluções
para o problema, denomlnadamente a questão do controle. Isto se deve
~o fato que o controle é cada vez mais entendido como um dos
Importantes fatores prepo.nderantes para a humanização do trabalho.

~ term~ controle relaciona-se à possibilidade que uma pesoa tem
de influenCiar ou não as condições para ela relevantes. Daí ser comum
enc?ntrarmos a sua pesquisa cada vez mais reforçada por especialistas
da area de trabalho. Veja-se por exemplo Frese (1978) (59):

"In neuren experimentellen Unersuchungen konnte man
festel/en, .das~ der begriff Kontrolle entscheidend zur Erklarung
unterschledhcher Reaktionen des Menschen auf gleiche
Stressintensitaten beitrãq '" Besonders relevant wurde der
Kontrollbegriff in der Depressionsforschung ... , da man davon
ausfehe~ kann, dass nictkontrollierbare Ereignisse zu
dep~e~slve.n Zustand~n führen. Auch in
personhchkeltstheoretischen Uberlegungen ... spielt der Begriff
der Kontrolle eine grosse Rolle.

Objektiv besteht dann Kontrolle, wenn einer Person mittel
und Mõglic~keiten zur Verfügung stehen,
U~gebungsbedlngungen zu verãndem. Eine Person hat dann
keme Jontroll.e, wenn sie keine Mõglichkeit hat,
Umgebungsbedmgungen zu beeinflussen."
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autor resume sua definição sobre controle da seguinte forma' "
Irole é dado de uma maneira na qual uma pessoa ou um coletivo d

oas está possibilitada de influenciar condições e atividades que
r spondam aos seus próprios objetivos, necessidades e interesses".

~ relação do conceito de controle com a situação de trabalho in-
, Inal é possível identificar sua existência, ausência e se~ grau de
, IIdade nos mais diferentes níveis. Podemos falar de mais um alto

u de ausência de controle: isso é o que ocorre no nível senso-motor
Ir balho onde o trabalhador não pode sequer controlar a velocidade
os movi~entos parcializados do seu trabalho. É uma situação por
mplo das linhas de produção (esteiras). ."
Num nível imediatamente inferior encontram-se as sltuações de

lho onde o controle se resume a modelos flexíveis de ação,
r cterísticos de situações onde por exemplo uma máquina determina
I mpo, o ponto de ação e o tipo da ação a ser feita pelo trabalhador.

Num nível imediatamente superior de controle encontram-se aqueles
balhadores que lidam com consertos técnicos de máquinas,
Ividualmente ou em grupo. Além de trabalhadores ocupados com

n ertos, apenas poucos têm control~ sobre :ste nível de requlação.
mo técnicos que trabalham em mstalaçoes autornatizadas, so

d m exercer controle até um nível de padrões flexíveis de ação dentro
uas atividades.

No último plano sugerido pelo autor encontra-se o trabalho que se
r cteriza por uma co-determinação econômica. Não se p~de esquecer
ntudo que pressões (p. ex. de mercado) agem ~et~rmlnantemente
bre importantes condições de trabalho, mesmo exisfíndo uma grande

sibilidade de co-determinação. Aqui a ausência de controle pelos
balhadores estaria na falta de influência na estrutura do local de
balho e na forma de visão do trabalho. Cada vez mais parece-nos

t pico esperar transformar um sistema industrial num mundo sem
Ituações geradoras de estresse. Por outro lado n.ãoé .de qualqu.e~ ~juda

trumentalo discurso fechado onde se nega ou invalida a possibilidade
ção do pesquisador ou do psicólogo do trabalho. (Compare ~or

mplo o que falamos a este respeito no ítem acima sobre o conceito
trabalho).
A crença numa busca deste objetivo (humanização d~ trabalho) ~u

um direcionamento da teoria e da prática dentro deste Ideal, atraves
busca de modelos de trabalhos onde o controle do trabalhador sobre
ituações que geram estrese aumente, é por n.ás também partilh~da.

partir dos trabalhos aqui considerados~ VI~OS ~omo pos~l~el
ntribuição para solução de problemas neste âmbito, a mcursao teonca
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) W. Volpert, Der Suzammenhang von Arbeit und persõnlichkeit au~
handlungspsychologischer Sicht, i~> .P.~ros.kurth, (Hrs~.), ~~elt
und Persõnlichkeit: berufliche Sozlahsatlon m der arbeltstelhgen

Gesellschaft.
) W. Taylor, The principies of scientific management.... .
) W. Volpert, Der Zusammenhan~ vo~ Arbeit und Personhchkelt au~

handlungs-psychologischer Slcht, I.n:.P. <?ro~kurth, (Hrs~.), ~~belt
und Persõnlichkeit: berufiche Sozlahsatlon m der arbeltstelhgen

Gesellschaft.
) michael Frese et alii, Industrielle Psychopathologie, p. 15.
) Idem, p. 16.
) Idem .... . . .
) Günter Wiswede, Elnfuhrung m die Wlrtschaftpsychologle.

) C. G. Hoyos, Arbeitspsychologie. . . .
1) M. Perez e M. Reicherts, Stress, Coplng andoHe~lth. A suuenon -

Behavuor Approach - Theory, Methods, Apphcatl~ns.
) Michael Frese et alii, Industrielle Psy-chopathoI09Ie. .
) R. L. Kahn, Konflikt, Ambiguit~t und. Uberforderung. D.~elEleme.nte

des Stress am Arbeitsplatz, m: Mlchael Frese et alií, Industnele

Psychopatohologie. . .
4) B. P. Dohrenwend e D. S. Dohrenwend, Some pos.slble relatlons

between stressful work events and psychpathology, m: Gard~1I ~nd
Johansson (Editors): Working Lige - A Social Science ContnbutlOn

to Work Reform. .
(1 ) Günter Wiswede, Eiführung in ~ie Wirt~chaftspsychOlogle, p'. 226.
( ) Ivars Udris, stress in Organisatlonen,.In: C. G. Hoyos et alll (Hg.)

Wirtschaftspsychologie in Grundbegnffen.

(17) Idem, p. 91 .. S· ht (1980)'
(18) compare: I. Udris, Stress in arbeltspsychologlscher IC ,

Stress in Organisationen 91990). . . .
(19) compareC. Gardell, Arbeit~~estaltung, .I.ntnnsls~he

Arbeitszufriedenheit und Gesundhelt m: Frese et alii, Industnelle

Psychopathologie, p. 54. . .
( O) compare Ekkehart Frieling, Arbeltsaufgabe .un.dAnforderun~ m: C.

G. Hoyos et alii (Hg) Wirtschaftspsychologle m Grundbegnffen p.

488-489.
1) T. Thomaszewksi, Tãtigkrit und Bewusstsein. .. .
2) W. Volpert, der Zusammenhan~ vo~ Arbeit und Personkuchke~t

aus handlungspsychologischer slch~, I~: P'.Gr~skurth, (Hr~g.) ~~belt
und Persõnlichkeit: berufliche SozlahsatlOn m der arbeltstelhgen

Gesellschaft. . .
3) compare Oswald Neuberg,Arbeitszufriedenhelt ais Elnstellung zur

no campo do controle associado ao estresse. Os pesquisadores partem
de um pre~suposto de que em geral as condições de trabalhadore
(~ua.nto mais elementar o trabalho implica menos controle sem contudo
slgnlficar,ir~eversibilidade da situação) dificultando o de;envolvimento
de es~rateglas de combate ao estresse e muito menos influências na
sua genese.

Pa~indo-se de uma busca do aumento do controle sobre o estresse
especialmente no âmbito das condições de trabalho e das interaçõe~
ent~~ os t~abalhadores, tem-se mostrado possível se obter resultados
pOSitiVOSa luz do mencionado ideal de humanização do trabalho.

Frese (1978) (61) hipotetiza que maior possibilidade de controle no
trabalho (e in~iretame~te ~obre o estresse) leva a um resultado positivo
do ponto .de vista mot.lvaclonal, emocional e cognitivo, além de reduzir
um sentimento de Impotência, segundo o autor comum entre
tra~alhadores i.ndu~triais que se acostumem a essa f~lta de controle e
atnbuem uma inevltabilldade às situações indesejáveis. Dentre outros
aspectos deve ser ainda salientado s~~ efeito positivo sobre a motivação
e a mudança de um estado de passividade e ativa cooperação.

Gardell ~1974) (62) constatou que o aumento da possibilidade de
control~ est~mula o tra,balhador para uma progressiva exigência em co-
det~~mlnaçao. É possivel a partir desta revelação de Gardell vislumbrar
a dlfl~uldade que se forma para o posterior desenvolvimento de
pesqu.lsas com objetivos semelhantes no âmbito do trabalho industrial
especlalment: se a ~oncepção de humanização que subsume o conceit~
de controle n~o .estlver relacionado unicamente ao fator produtividade,
uma característica de grande parte dos estudos até agora realizados
sobre o assunto.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Preferimos manter os termos em torno do estresse já introduzidos
no vocabulário português. Esses termos podem ser encontrados
no Dicionário Aurélio, conforme o seguinte:

a. Estress~: (do inglês s!,ress). S. m. Med. Conjunto de reações do
organismo a agressoes de ordem física, psíquica, infecciosa, e
outras, capazes de perturbar-lhe a homeostase, estricção.

b. Estressor: S. m. Med. Agente produtor de estresse.
C. Estressar: (Do i.nglês stress) V. t.d. Med. Produzir estresse em.
d. Estressante: AdJ. 2 g. Med. Que provoca ou é provocado por estresse

que estressa. '
Novo. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, pág. 728.
(2) Mlchael Frese et alii, Industrielle Psychopathologie.
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Arbeitssituation, in: C. G. Hoyis et alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie
in Grundbegriffen p. 141.

(24) Karl Matzler, Arbeit SExualtrieb und Objektbeziehung. Ein Beitrag
zur Sozialpsychologie der Arbeitslosigkeit.

(25) K. Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen Õkonornie.
(26) Karl Matzler, Arbeit Sexualtrieb und Objektbezuegung. Ein Beitrag

zur Sozialpsychologie der Arbeitslosigkeit.
(27) Freud apud Matzler (1986).
(28) Maz Pagés et alii, O poder das organizações.
(29) Herbet Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft.
(30) idem, A ideologia da sociedade industrial.
(31) André Gorz, Crítica à divisão do trabalho.
(32) compare F. Vilmar (Hrsg.), Menschenwürde in Betrieb.
(33) Günter Wiswede, Einführung in die Wirtschaftspsychologie, p. 230.
(34) Irma Gleiss, Pathogene Anforderungsstrukturen der Arbeit - aus

der Sicht des Tátikeitsansatzes, in: Frese et alii, Industrielle
Psychopathologie, p. 123.

(35) idem, p. 154.
(36) Frese et alii, Industrielle Psychopathologie.
(37) Irma Gleiss, Pathogene Anforderungsstrukturen der Arbeit - aus

der Sicht des Tãtlkeitsansatzes, in: Frese et alii, Industrielle
Psychopathologie, p. 123.

(38) Siegfried Greif, Intelligenzabbau und Dequalifizerung durch
Industrierarbeit, in; Fese et alii, Industrielle Psychopathologie, 254.

(39) Siegfried Greif, Intelligenzabbau und Dequalifizerung durch
Industrierarbeit, in; Fese et alii, Industrielle Psychopathologie, 254.

(39) Neuberger (1974) apud O. Neuberger, Arbeitszufriedenheit ais
Einstellung zurArbeitssituation, in: C. G. Hoyos et alii (Hg.)
Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen.

(40) compare Oswald Neuberger, Organisationsklima ais Einstellung
zur Organisation, in: c. G. Hoyos et alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie
in Grundbegriffen. p. 140.

(41) compare Oswald Neuberger, Organisationsklima ais Einstellung
zurOrganisation, in: c. G. Hoyos et alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie
in Grundbegriffen. p. 47.

(42) Ivars Udris, Stress in Organisationen, in: C. G. Hoyos et alii (Hg.)
Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen. p. 92.

(43) Lazarus (1966) apud Ivars Udris, Stress in Organisationen, in: C.
G. Hoyos et alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen p..
91-93: Frese et alii, Inustrielle Psychopathologie e Seligman,
Eriernte Hilflosigkeit.

(44) compare Ivars Udris, Stress in Organisationen, in: c. G. Hoyos et
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alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen p. 91-93; Fr
et alii, Industrielle Psychopathologie e Seligman, Erl rnt
Hilflosigkeit.

(46) Lazarus (1966) apud Ivars Udris, Stress in Organisationen, in
G. Hoyos et alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie in Grundbegriff n

(47) Karasek (1979) apud Ivars udris, Stress in Organisationen, in I

G. Hoyos et alii (Hg.) Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen, p
95.

(49) compare Ivars Udris, Stress in Organisationen in: C. G. Hoyos t
alii (Hg). Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen, p. 96.

(50) Robert, L. Kahn, Konflikt, Arnbiçuitãt und Überforderung: Drei EI
ment des Stress am Arbeitsplatz, in: Frese et alii (Hrs), Industriell
Psychopathologie.

(51) Sidney Cobb, Rollenbezogene Verantwortung: Die Differenzierun
eines Konzepts, in: Frese et ali i (Hrsg.), Industriell
Psychopathologie.

(52) W. J. Goode, a theory of role strain.
(53) Günter Wiswede, Einführung in die Wirtschaftspsychologie.
(54) Ivards udris, Stress in Organisationen in: C. G. Hoyos et alii (Hg.)

Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen.
( 5) D. W. Meichenbaum, Kognitive Verhaltensmodikikation.
(56) compare E. L. Trist e K. W. Bamforth, Some social and psychologi-

cal consequences of the long-wall method of coal-getting; Ribert
L. Kahn, Konflikt, Ambiguitat und Überforderung: Drei Elemente
des Stress am Arbeitsplatz, in: Frese et alii (Hrsg.) Industrielle
Psychopathologie, etc.

( 7) E. L. Trist et alii, Organizational Choice.
( 8) B. Gardell, Arbeitsgestaltung, intrinsische Arbeitszufriedenheit und

Gesundheit in: Frese er alii (Hrsg.) Industrielle Psychopathologie
p.52.

( 9) Michael Frese, Partialisierte Handlung und Kontrolle: Zwell Themen
der industriellen Psychopathologie, in: frese et alii (Hrsg.),
Industrielle Psychopathologie.

O) Idem.
1) Michael Frese e Siegfried Greif, "Humanisierung der Arbeit"und

Stresskontrolle, in: Frese et ali (Hrsg.), Industrielle
Psychopathologie.

2) B. Gardell, Autonomy and participation at work, in: Reports from
the Psychological Laboratories.
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