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Resumo 
 
Este artigo pretende apresentar conceitos da psicodinâmica do trabalho e pensar algumas 
hipóteses sobre o trabalho do jornalista a partir da PDT, que serão desenvolvidas durante 
nosso doutorado. Para tanto, exploraremos o conteúdo da versão em língua portuguesa do 
livro “Travail, Usure Mentale”, de Christophe Dejours, considerado um marco para a 
psicodinâmica do trabalho, e duas pesquisas que retratam as condições de trabalho do 
jornalista: Heloani (2003) e Ribeiro (2001).  
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I. Introdução 

 

Em nosso projeto de doutorado, estudamos a organização do trabalho no jornalismo 

e seus impactos para a saúde do trabalhador jornalista. A forma como o trabalho é 

organizado – com o ritmo exigido, a pressão sofrida, longas jornadas, o estabelecimento de 

metas, rigidez – sem considerar a variabilidade e o ritmo biológico das pessoas pode gerar a 

ocorrência de doenças. Por exemplo, permanecer sentado em uma mesma posição diante do 

computador por muito tempo acrescido da pressão e do ritmo acelerado pode levar ao 

adoecimento. A variação postural é necessária em qualquer atividade humana, e a pressão 

excessiva está ligada ao estresse e aos transtornos mentais e de comportamento. Da mesma 

forma, construir uma matéria apressadamente e com uma qualidade inferior do que a 

desejada pelo profissional pode levar ao sofrimento psíquico. Para entendermos esse 

cenário, teremos como base estudos da área de saúde do trabalho, saúde mental e 

ergonomia.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação sob a orientação da Profª Dra. Alice Mitika Koshiyama na ECA/USP. 
Membro do Grupo de Pesquisa da ECA “Jornalismo e a Construção da Cidadania”. E-mail: crisreim@yahoo.com.br  
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2

Traçaremos um histórico da organização do trabalho no jornalismo a partir de 

estudos de comunicação. Realizaremos também uma pesquisa qualitativa3, faremos 

entrevistas semiabertas com jornalistas de diferentes gerações. A partir do discurso deles, 

refletiremos sobre o cotidiano de trabalho, as condições organizacionais vivenciadas pelos 

profissionais e o sentido que os mesmos dão ao trabalho que realizam. Queremos observar 

se esse trabalho é fonte de prazer ou sofrimento, a partir das perspectivas da psicodinâmica 

do trabalho, desenvolvida por Christophe Dejours. Para tanto, faremos a análise dos 

conteúdos das falas, tendo os conceitos de psicodinâmica como referência. 

Em um segundo momento, estudaremos casos em que o trabalho jornalístico teve 

relação com o adoecimento, principalmente, casos de transtornos mentais e Lesões por 

Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT). 

Observa-se um aumento de casos de transtornos mentais em diferentes áreas.  

Para construir esse panorama também pretendemos realizar uma pesquisa junto às 

organizações sindicais, especialmente o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de 

São Paulo, que chegou a participar da construção da I Semsat (Semana de Saúde do 

Trabalhador), no ano de 1979. Esse contato é importante para analisar o quanto o 

movimento sindical está atento às condições de trabalho dos jornalistas e ao adoecimento 

relacionado ao trabalho.  

 Em nosso trabalho procuraremos desvendar a ideologia defensiva da profissão do 

jornalista e as estratégias defensivas utilizadas por esses trabalhadores a partir de conceitos 

de Dejours. Nossa hipótese é que a forma como o trabalho do jornalista é organizado leva a 

                                                 
3 Pretenderemos utilizar o seguinte questionário para as entrevista semiabertas:  
1. Dados Gerais: nome, idade, tempo de atuação no jornalismo; Formado em quê? Quando?; Onde já trabalhou e quais 
atividades na área já realizou? Onde trabalha atualmente e que atividade realiza? Qual o seu tipo de contrato de trabalho? 
2. O que é ser jornalista para você? 
3. Como é a sua rotina de trabalho? 
4. Como você avalia o seu ritmo de trabalho (horas por dia, fim de semana, matérias produzidas)? 
5. Existe muita pressão no seu trabalho? De que forma? 
6. Como você avalia a condição de trabalho do jornalista atualmente? 
7. Você considera a sua profissão estressante? Pode dar algum exemplo de situações desse tipo? 
8. Já houve alguma situação de trabalho que o levou a ter algum tipo de dor, por exemplo, dor de cabeça, dor nos pulsos. 
Se sim, é comum isso acontecer? Com que frequência? Em que situações? 
9. Existe alguma limitação no seu trabalho que o incomode? 
10. Você acredita que tem autonomia para realizar o seu trabalho? Se sim, de que forma? Se não, por quê? 
11. Há liberdade para a sugestão de pautas? 
12. As matérias costumam ser feitas mais na redação ou é comum sair à rua? 
13. O trabalho permite que você exerça toda a sua criatividade? Ou há espaço para exercê-la? 
14. O que você acha necessário para melhorar o seu trabalho como jornalista tanto nas práticas profissionais quanto nas 
condições de trabalho e saúde? 
15. Você acha que o seu trabalho afeta a sua vida pessoal de alguma forma? (Relação com família, amigos, lazer...) 
16. Você acredita que existe muita competitividade entre os colegas do seu meio de trabalho? E em outros lugares que 
você trabalhou? 
17 - Como é o seu relacionamento com a chefia? E em outros locais que trabalhou? 
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um ritmo acelerado, que pode levar ao adoecimento e a uma piora da qualidade do texto por 

não se ter tempo para fazer uma apuração adequada, o que gera mais sofrimento. O 

sofrimento gerado pelo trabalho, no entanto, é amenizado quando o jornalista tem seu 

trabalho reconhecido ou quando consegue atribuir um valor positivo para a atividade que 

realiza. Ele constrói estratégias defensivas para realizar seu trabalho e chegar a um 

resultado satisfatório. Passa-se, então, do sofrimento ao prazer.      

 Neste artigo, procuraremos explorar os conceitos de psicodinâmica do trabalho, os 

quais serão usados para fundamentar as futuras análises das entrevistas que realizaremos em 

nosso doutorado. Por hora, utilizaremos dois autores que pesquisaram o trabalho do 

jornalista para fazer algumas primeiras comparações. Heloani (2003) estudou a qualidade 

de vida do trabalhador jornalista, e Ribeiro (2001), as condições e contradições do trabalho 

jornalístico. 

 

II. Fundamentos da Psicodinâmica do Trabalho 

 

 O artigo de Uchida, Sznelwar e Lancman (2011) aponta Christophe Dejours como 

principal autor da psicodinâmica do trabalho, a qual se inspira em conceitos da psicanálise, 

como os mecanismos de defesa, e da ergonomia, por exemplo, a relação entre trabalho 

prescrito e real. Para explicitar qual a especificidade da PDT, os autores retomam a herança 

da psicopatologia do trabalho, surgida nos anos 50, que foi retrabalhada por Dejours, a 

partir de 1980, e deu origem a psicodinâmica do trabalho. 

Após a II Guerra, havia um debate para explicar as causas das doenças mentais. Em 

relação à organização do trabalho, na França, o modelo preponderante era o taylorista-

fordista. Um artigo de 1952, escrito por Sivadon e denominado “Psicopatologia do 

Trabalho”, definiu o nome da disciplina. Outro pesquisador que se tornou referência no 

tema é Le Guillant. A questão era se o trabalho podia adoecer, relacionando a doença 

mental e o trabalho. Le Guillant não considerava o sujeito em suas análises, já que seguia as 

orientações do Partido Comunista Francês e negava as contribuições freudianas. Ele 

“pensava que a conduta psicopatológica apresentada pelos trabalhadores era exclusivamente 

devida aos efeitos patogênicos da situação de trabalho, referendando uma visão mecanicista 

de causa e efeito”. (Ibid, p.3) 

O primeiro trabalho de Dejours (1992), publicado na França em 1980 – Travail, 

Usure Mentale, nasce dentro desta tradição, no entanto, adota também a psicanálise e 
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coloca “o sujeito e a questão da subjetividade na relação entre a organização do trabalho e o 

trabalhador”. Assim afirma que as pessoas não eram passivas diante dos constrangimentos 

organizacionais. Eles sofriam, mas podiam construir estratégias defensivas individuais ou 

coletivas. (Ibid, p.4)  Essa obra é considerada um marco para o desenvolvimento da 

psicodinâmica do trabalho.  

A PDT nasce de uma prática de ação no campo e de um diálogo entre a 
psicopatologia do trabalho, a ergonomia, a psicanálise, a sociologia, a 
fenomenologia, a antropologia e a filosofia. Ela tem como pedra mestra o livro 
publicado em 1980, na França, intitulado Travail, usure mentale, de autoria do 
Christophe Dejours. Nesse livro, ainda que a psicodinâmica do trabalho não seja 
assim nomeada, o autor esboça as premissas norteadoras da teoria. O autor propõe a 
clínica do trabalho, cujo objetivo é compreender o conflito entre a organização do 
trabalho e o funcionamento psíquico do trabalhador. A PDT questiona como as 
pessoas, apesar de submetidas a diversos constrangimentos relacionados às 
condições e à organização do trabalho conseguem trabalhar sem adoecer 
psiquicamente. Como fazem os trabalhadores do ponto de vista psíquico para 
realizarem suas atividades laborais, apesar de todas as dificuldades que enfrentam 
no trabalho? A partir deste questionamento é elaborada a complexa categoria 
normalidade sofrente que informa as estratégias defensivas, construídas individual 
ou coletivamente, contra o sofrimento patogênico vivenciado no trabalho. Tal 
categoria pode ser considerada um divisor de águas entre a PDT e a psicopatologia 
do trabalho. (SEGNINI, LANCMAN, 2011, p.45) 

 
As autoras apontam que a psicodinâmica do trabalho não vê “o sofrimento no 

trabalho como produto de uma relação de causa e efeito das relações de poder vivenciadas 

na esfera da exploração do trabalho” e, sim, analisa “o sofrimento e as defesas contra os 

aspectos nocivos à saúde mental da organização do trabalho”. O trabalhador não é passivo 

aos constrangimentos organizacionais, pois ele pode se proteger por meio de estratégias 

defensivas4.    

A normalidade representa o resultado de um compromisso, de uma luta entre o 
sofrimento provocado pelos constrangimentos organizacionais e as estratégias de 
defesa inventadas pelos trabalhadores para conter esse sofrimento e evitar a 
descompensação. Mas tais estratégias de defesa, estritamente ajustadas aos 
constrangimentos exercidos pela organização do trabalho sobre o funcionamento 
psíquico, têm a marca específica e reconhecível da organização do trabalho em 
causa. Podemos assim descrever estratégias individuais e colectivas cuja riqueza e 
diversidade constituem a matéria-prima de uma clínica apelidada de «clínica do 
trabalho». (DEJOURS, 2011a, p.13)  

 

III. Um novo olhar   

 

                                                 
4  “Segundo a psicanálise, a defesa e os mecanismos de defesa se constituem em processos inconscientes que tem por 
função evitar o desequilíbrio psíquico”, assim, o ego tem “certo controle” em relação às forças pulsionais (representações 
e afetos inaceitáveis a ele). (Segnini, Lancman, 2011, p.45)     
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A questão das estratégias defensivas é trabalhada por Dejours no livro “Travail, 

Usure Mentale”, lançado na França em 1980 e publicado no Brasil pela primeira vez em 

1987, com o título “A Loucura do Trabalho”. Logo na introdução ele afirma que procurará 

“divulgar aquilo que, no afronto do homem com sua tarefa, põe em perigo sua vida 

mental”. Também afirma que quer chamar a atenção para a especificidade da vivência 

operária. O ponto de vista dinâmico é colocado como prioritário. (DEJOURS, 1992, p.11-

12). O livro foi construído em torno da seguinte hipótese: 

a organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo 
impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições, emerge um sofrimento que 
pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, 
de esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora. Esse 
sofrimento, de natureza mental, começa quando o homem, no trabalho, já não pode 
fazer nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme às 
suas necessidades fisiológicas e seus desejos psicológicos – isso é, quando a relação 
homem-trabalho é bloqueada. (Ibid, p. 133)   

 
Acreditamos que essa hipótese de Dejours pode ser aplicada ao trabalho do 

jornalista. Uma pessoa que deseje poder e status se sentirá bem trabalhando em grandes 

veículos de comunicação que representem esse poder, como a Revista Veja ou a TV Globo, 

por exemplo. Já uma pessoa que vê a linha editorial desses veículos ir contra os seus 

princípios pode vivenciar um cenário de sofrimento devido ao choque de seus desejos 

enquanto sujeito e um trabalho contrário ao que acredita. Uma organização do trabalho 

mais fechada, que enquadre o jornalista em um padrão de texto sem espaço para a 

criatividade, também pode bloquear essa relação com o trabalho.  

Dejours (1992, p. 133) afirma que a forma do sofrimento varia conforme a 

organização do trabalho. No trabalho repetitivo, surge a insatisfação, que é a “porta de 

entrada para a doença” e podem ocorrer descompensações mentais ou doenças somáticas. Já 

as tarefas perigosas resultam no medo. Para lidar contra esse medo ou contra a insatisfação, 

os trabalhadores elaboram estratégias defensivas, e o sofrimento é disfarçado. Essas 

descompensações e somatizações podem fazer parte da vida dos jornalistas: 

Pesquisas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), junto a sindicatos de 
jornalistas, demonstram uma tendência nada promissora para essa profissão: devido 
às doenças insidiosas e, portanto, de difícil diagnóstico precoce, parte significativa 
desses profissionais não alcança sequer a aposentadoria... Ademais, a partir da 
implantação de novas tecnologias nas redações nacionais, os usuários – jornalistas 
em sua maioria – se vêem cada vez mais diante dos “Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho” (DORT). (HELOANI, 2003, p.20)  

 
Em relação aos efeitos do trabalho repetitivo sobre a atividade psíquica, Dejours 

(1992, p.43) explica que a atividade intelectual engajada, que era característica do operário-
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artesão, desaparece. Antes “o corpo obedecia ao pensamento”, o qual “era controlado pelo 

aparelho psíquico, lugar do desejo e do prazer, da imaginação e dos afetos”. Com o sistema 

de Taylor há uma “subtração do estágio intermediário, lugar da atividade cognitiva e 

intelectual”.  

Nós propomos a seguinte hipótese: a organização do trabalho e, em particular, sua 
caricatura no sistema taylorista e na produção por peças é capaz de neutralizar 
completamente a vida mental durante o trabalho. Nesse sentido, o trabalhador 
encontra-se, de certo modo lesado em suas potencialidades neuróticas e obrigado a 
funcionar como uma estrutura caracterial ou comportamental. Efetiva-se assim, 
artificialmente, pelo choque com a organização do trabalho, o primeiro passo para 
uma desorganização psicossomática experimental. 
Em nossa opinião, uma das maiores causas da doença somática é o bloqueio 
contínuo que a organização do trabalho – e, em especial, o sistema taylorista – pode 
provocar no funcionamento mental. (Ibid, p. 129) 

 

Segundo Ribeiro (2001, p.156), “na imprensa, o taylorismo assumiu a forma de 

cobertura científica dos fatos, de imposição do deadline, de planos de metas, produção 

computadorizada, controle de erros, avaliações mensais dos jornalistas, planilhas do volume 

de produção”. Quebra-se, nesse contexto, a atuação coletiva.  

A vida mental do jornalista pode ser neutralizada pela padronização existente da 

atividade e uma organização do trabalho fechada, que inibe a criatividade e autonomia, 

regida por manuais de redação e por pouca liberdade de atuação. Alguns autores mostram 

que os jornalistas se sentem em uma linha de montagem.  

Heloani (2003, p.80) afirma que, “apesar do ‘glamour’, do fetiche pelo jornalismo”, 

alguns profissionais buscam outro trabalho por temerem não aguentar o ritmo de trabalho 

por muito tempo e destaca falas como: “hoje a redação é uma padaria, é uma linha de 

montagem...” Marcondes Filho (2000, p.81-82) afirma que o jornalismo se tornou “uma 

máquina de produzir sempre o mesmo, qualquer que seja o conteúdo diferente do dia-a-

dia”. Assim são selecionados os mais rápidos e não os mais capazes para atuar na área.  

 O termo linha de montagem também aparece em Ribeiro (2001, p.66) para 

caracterizar o trabalho dos jornalistas. “A nova racionalidade - que se pretendia secular e 

regida por critérios de desempenho, produtividade e rentabilidade - caracterizou 

decisivamente a empresa de notícias como indústria e como comércio...” (p.54). Um dos 

exemplos  é o Projeto Folha. No documento “A Folha Depois da Campanha Diretas-Já”, de 

junho de 1984, consta a necessidade de substituição de profissionais, pois não haveria 

“tempo nem condições materiais para adestrá-los” (p.66). Como jornalista, afirma ter 

vivenciado “uma tarefa mental submetida a normas industriais, um ritmo de trabalho 
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freqüentemente embrutecedor e relações tensas” (p.14). Todos esses exemplos mostram que 

o trabalho do jornalista tem um cenário propício para a alienação. 

Uma vez conseguida a desapropriação do know-how, uma vez desmantelada a 
coletividade operária uma vez quebrada a livre adaptação da organização do 
trabalho às necessidades do organismo, uma vez realizada a toda poderosa 
vigilância, não restam senão corpos isolados e dóceis, desprovidos de toda 
iniciativa. A última peça do sistema pode ser induzida sem obstáculos: é preciso 
adestrar, treinar, condicionar esta força potencial que não tem mais forma humana. 
(DEJOURS, 1992, p.42)  

     
Cabe, então, estudar o que ocorre “com a vida psíquica do trabalhador desprovido de 

sua atividade intelectual pela organização científica do trabalho”. Nesse contexto, o 

indivíduo com uma “história personalizada” se choca com a organização do trabalho 

“despersonalizante” e desse embate surge uma vivência e um sofrimento a serem 

esclarecidos. (Ibid, p.43) A organização do trabalho pode induzir uma paralisia mental e 

quando os trabalhadores enfrentam a monotonia das tarefas com possibilidades defensivas 

individuais menos eficazes, o sofrimento é agravado (p.45).  

O sofrimento do trabalhador dá lugar a uma semiologia que é chamada de 
“ideologia defensiva da profissão” na construção civil ou nas indústrias químicas, 
de “síndrome subjetiva da fadiga nervosa” ou de “síndrome de contaminação pelos 
comportamentos condicionados”, nas tarefas taylorizadas. (Ibid, p.134) 

 
O sofrimento é um tema bastante analisado por Dejours (Ibid, p.48-62), sendo tema 

do capítulo 2 e permeando todos os outros textos do livro. Há “dois sofrimentos 

fundamentais organizados atrás de dois sintomas: a insatisfação e a ansiedade”. No discurso 

dos trabalhadores, percebe-se um sentimento de vergonha de ser robotizado, de ser uma 

extensão da máquina, “de não ter mais inteligência ou imaginação, de estar 

despersonalizado”. Vivencia-se um sentimento de inutilidade e não se reconhece o 

significado do trabalho em relação ao todo da empresa. O cansaço não vem apenas dos 

esforços musculares. A vivência depressiva se alimenta da sensação de adormecimento 

intelectual. O sofrimento começa quando a evolução da formação da imagem de si em 

relação ao trabalho é bloqueada.  

No estudo de Heloani (2003, p. 39-51), vemos algumas falas mostrando o 

sofrimento na profissão, a desvalorização e o excesso de trabalho:  

“A Valorização que nós tivemos (...) no início dos anos 70, ela não existe mais. E o 
que é pior, ela não existe nem no jornal (...) Tanto que eles conseguiram acabar 
com a obrigatoriedade do diploma. Hoje, qualquer um é jornalista, qualquer um 
trabalha em jornal(...) Nossa profissão foi muito depreciada (...) especificamente, 
jornalista de revista tem um valor, jornalista de jornal tem outro e jornalista de 
rádio não vale nada (...)” (Sujeito 10) 
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“(...) de uns anos para cá, piorou muito. Teve um período... que todos os jornais, as 
empresas tiveram seus ajustes aí. Teve cortes. Informatizaram as redações. 
Mudaram o sistema de impressão, então, isto já eliminou muita função... é um setor 
que foi extinto em todas as redações... Hoje o repórter é que fica responsável pelo 
texto. Ele tem que editar o seu texto também. Então, hoje, você tem muito menos 
gente nas redações fazendo muito mais coisas (...) Teve um acúmulo de 
funções(...)Os jornais todos enxugaram as suas estruturas e quem ficou tem muito 
mais acúmulo de coisas. Tem mais sobrecarga.” (sujeito 13) 
“Acho que o mercado jornalístico nunca esteve tão ruim como está agora. 
Fecharam-se muitas portas. A carga de trabalho é muito grande. A jornada é muito 
alta. A exigência é muito grande e o retorno é pouco. Se você não quer, a porta da 
rua está aqui e tem fila (...) Fazem a mesma coisa que você faz e com um salário 
menor (...)” (Sujeito 6)  
“ O excesso de trabalho torna-se tão recorrente que metáforas tais como “matar um 
leão por dia” se repetem: “É como se tivesse que matar um leão por dia. Às vezes 
você luta bastante com o leão e fala “eu venci e venci legal”, mas às vezes você 
nãovence legal(...) (Sujeito 6)  
 

O sujeito pode ter suas capacidades subempregadas na adaptação do conteúdo das 

tarefas às competências reais do trabalhador. O conteúdo significativo do trabalho em 

relação ao sujeito abrange “a dificuldade prática da tarefa, a significação da tarefa acabada 

em relação a uma profissão” e o estatuto social do posto de trabalho. Também há o 

conteúdo em relação ao objeto, “exterior e real por um lado”, interiorizado por outro. Toda 

atividade tem os dois termos, e o essencial da significação do trabalho é subjetivo. Vale 

ressaltar ainda que não há neutralidade dos trabalhadores sobre o que eles produzem. Ser 

colocado em um posto considerado duro, por exemplo, tem uma significação para ele e para 

os outros.  

O sofrimento começa quando a relação homem-organização do trabalho está 
bloqueada; quando o trabalhador usou o máximo de suas faculdades intelectuais, 
psicoafetivas, de aprendizagem e de adaptação. Quando um trabalhador usou de 
tudo de que dispunha de saber e de poder na organização do trabalho e quando ele 
não pode mais mudar de tarefa: isto é, quando foram esgotados os meios de defesa 
contra a exigência física. Não são tanto as exigências mentais ou psíquicas de 
trabalho que fazem emergir o sofrimento (se bem que este fator seja evidentemente 
importante quanto à impossibilidade de toda a evolução em direção ao seu alívio). 
A certeza de que o nível de insatisfação não pode mais diminuir marca o começo do 
sofrimento. (DEJOURS, 1992, p.52) 

   
   Quanto mais a organização do trabalho é rígida, e a divisão do trabalho é 

acentuada, o conteúdo significativo do trabalho e as possibilidades de mudá-lo são menores. 

Quando o conteúdo ergonômico da tarefa (exigências físicas, químicas e biológicas) não se 

adapta às necessidades da estrutura mental também ocorre insatisfação, sofrimento ou um 

forte estado de ansiedade. O sofrimento impacta primeiro sobre o corpo, e essa insatisfação 

é uma carga de trabalho psíquica. Já a insatisfação em relação ao conteúdo significativo da 
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tarefa traz um sofrimento que impacta mentalmente, mas também pode levar a doenças 

somáticas. (Ibid, p.61-62)   

Se a violência da organização do trabalho pode, mesmo na ausência de nocividade 
dos ambientes de trabalho (por exemplo nos empregos de escritórios), criar doenças 
somáticas e não apenas psíquicas é porque o aparelho mental não é um 
“compartimento do organismo, simplesmente justaposto à musculatura, aos órgãos 
sensoriais e às vísceras. A vida psíquica e, também, um patamar de integração do 
funcionamento dos diferentes órgãos. Sua desestruturação repercute sobre a saúde 
física e sobre a saúde mental. (Ibid, p.134) 

 
A dureza das condições organizacionais é relatada por Heloani (2003, p.80), que 

estudou a qualidade de vida do “trabalhador-jornalista” no mundo contemporâneo, 

considerando a relação com o trabalho e sintomas psicológicos. Ao analisar a condição de 

44 jornalistas, concluiu que 34 têm stress (p.77). Ainda apontou outros problemas como a 

obrigação dos jornalistas se adaptarem às novas tecnologias “freneticamente”; o efeito 

colateral danoso das práticas organizacionais; a falta de identificação coletiva; manipulação 

das informações; humilhações no trabalho;  o enxugamento das redações (p.78-80). 

Se por um lado o trabalho pode contribuir para o adoecimento, por outro, pode ser 

favorável ao equilíbrio mental e a saúde do corpo. Assim Dejours afirma que a boa 

adequação entre organização do trabalho e estrutura mental se apoia numa “análise precisa 

da psicodinâmica da relação homem/trabalho”. Essa situação é alcançada quando “as 

exigências intelectuais, motoras ou psicossensoriais da tarefa” vão ao encontro das 

necessidades do trabalhador, assim, o exercício da tarefa se origina de uma descarga ou de 

um “prazer de funcionar”. Outra possibilidade ocorre quando o “conteúdo do trabalho é 

fonte de uma satisfação sublimatória. Nesse caso, concepção do conteúdo, do ritmo de 

trabalho e do modo operatório são deixados em parte nas mãos do trabalhador. A 

organização do trabalho pode ser modificada conforme seu desejo ou suas necessidades e 

até variar “com seus próprios ritmos biológicos, endócrinos e psicoafetivos”. Essas 

características são possíveis para artesãos, profissionais liberais e responsáveis de alto 

níveis. Cita ainda o caso de artistas e pesquisadores, apesar de sacrifícios materiais os 

fazerem sofrer, o prazer do trabalho é a melhor defesa que possuem.  

Podemos pensar nos jornalistas que trabalham como “free-lancer” e conseguem 

organizar o seu trabalho a partir dos seus desejos e necessidades. Em relação ao desejo, 

quando consegue aliar a pauta da matéria a assuntos que gosta e que tem a ver com o que 

acredita. Já sobre os ritmos, como “freela” pode tentar adequar a produção dos textos ao seu 

ritmo biológico com mais liberdade do que um jornalista que deve cumprir horário em uma 
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empresa, com uma organização fechada. Por outro lado, para conseguir uma renda melhor, 

ele pode se submeter a um grande número de trabalhos e nem sempre conseguir aliar seus 

desejos às matérias que faz, vivenciando condições de trabalho ruins e pressão para dar 

conta das pautas. Sobre o prazer, acreditamos, que ele pode existir, tanto para o profissional 

“ free lancer” quanto o contratado de um veículo de comunicação desde que o exercício da 

tarefa lhes traga satisfação e eles afiram um valor positivo ao que realizam.     

Outra questão abordada por Dejours (1992, p.136) é quando o sofrimento auxilia a 

produtividade através do uso que se faz dos mecanismos de defesa usados contra ele. Casos 

que ocorrem na construção civil em que as defesas coletivas da profissão são usadas para a 

produtividade e das telefonistas em que a ansiedade contribui para a aceleração das 

cadências. A exploração passa pelo aparelho mental, assim como a exploração do corpo 

depende de uma neutralização da vida mental. A submissão vem a partir da ação sobre os 

processos psíquicos. Assim a carga psíquica do trabalho é uma etapa necessária para que o 

corpo se submeta. Contra esse sofrimento, essa ansiedade e insatisfação são construídos os 

sistemas defensivos. Eles escondem o sofrimento, e a dor fica desconhecida.  

No caso das telefonistas, as falas das trabalhadoras mostram a frustração – “o 

trabalho nos deixa idiota”. Vivenciam o controle e a tensão do trabalho – seja porque são 

vigiadas ou porque devem ficar caladas diante dos insultos, não se admite a variação no 

vocabulário. A sensação de ser controlada é tanta que criam um autocontrole, “pois ter 

medo de ser vigiado é vigiar-se a si mesmo”. Nesse contexto, há uma relação entre a 

“tensão nervosa” e a produtividade. Quanto mais tensa a telefonista fica e mais agresssiva 

se sente, deve intensificar a auto-repressão. Essa agressividade reativa é explorada pela 

organização do trabalho. A energia é orientada para a tarefa. Proibida de responder 

agressivamente, de desligar, de fazer o cliente esperar, só é permitido reduzir o tempo da 

comunicação, levando o outro a encerrar a ligação. Então precisam trabalhar mais de pressa 

para se livrar da situação, mas logo um chamado é terminado, outro cai no atendimento. “O 

sofrimento produz o trabalho”, mas se o limite pessoal for ultrapassado, a descompensação 

pode vir como uma crise nervosa, por exemplo. (Ibid, p. 96-103) 

O que é explorado pela organização do trabalho não é o sofrimento, em si mesmo, 
mas principalmente os mecanismos de defesa utilizados contra esse sofrimento. No 
caso das telefonistas, o sofrimento resulta da organização do trabalho “robotizante”, 
que expulsa o desejo próprio do sujeito. A frustração e a agressividade resultantes, 
assim como a tensão e o nervosismo, são utilizados especificamente para aumentar 
o ritmo do trabalho. (Ibid, p. 104) 
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Dejours (1992, p. 63-74) explica que o medo está presente em todas as atividades 

profissionais. Ele “responde por um aspecto concreto da realidade e exige sistemas 

defensivos específicos”.  O medo pode advir dos ritmos ou dos riscos oriundos de más 

condições de trabalho e destrói a saúde mental dos trabalhadores. A ideologia ocupacional 

defensiva é uma forma de enfrentar esse medo. Na construção civil, o aparente desprezo 

pelo risco, na verdade, significa que o medo é vivenciado pelos mecanismos de defesa, os 

quais o neutralizam, só assim os trabalhadores podem executar sua tarefa. A bravura e a 

falsa ideia de que criam o próprio risco mostram o domínio da situação. Nessa ideologia 

defensiva da profissão, ninguém pode ter medo ou demonstrá-lo. E se acontece o acidente, é 

porque o trabalhador exagerou, o que atenua o medo e coloca o risco como algo que foi 

procurado e não como parte do processo de trabalho. Essa ideologia ocupacional defensiva 

permite a continuidade do trabalho mesmo com alto risco como determina a seleção 

pessoal. No caso do jornalismo, podemos pensar na exploração do medo de não dar conta, 

de ser substituído e outras formas de pressão que potencializam a produção do jornalista. 

Já em relação às ansiedades, Dejours destaca as relações hierárquicas, nas quais as 

supervisões devem mantê-las para o rendimento do trabalhador no caso das indústrias. No 

setor de serviços, é mantida pela falsa esperança de promoção e por sistemas de avaliação. 

Ocorre ainda uma manipulação psicológica em que informações sobre a vida do funcionário 

são usadas como pressão. A rivalidade é usada como uma forma de controle.  

Os sistemas de avaliação fazem parte do jornalismo como aponta Ribeiro (2001, p. 

54). “O trabalho passou a ser medido pelo princípio do desempenho, que deixou cada vez 

menos espaço para a ação individual do jornalista, expropriado em seu poder pela crescente 

iniciativa da empresa de notícias”. O desempenho vem atrelado à produtividade e 

rentabilidade. Como exemplo, o autor (p.69) cita a implantação na Folha de uma planulha 

de produção para acompanhar a evolução de cada reportagem ao longo do dia, além da 

normatização e o disciplinamento do jornalismo. 

A normatização consistiu, a rigor, em contabilizar o número de erros por edição e 
por redator, gerando um relatório diário, apelidado de pelourinho ou superego; em 
avaliar individualmente cada jornalista, a quem eram atribuídas notas numa reunião 
mensal dos editores; em estabelecer um Plano de Metas Trimestrais. (RIBEIRO, 
2001, p.69)  

  
 Mais a frente, o Ribeiro (2001, p.120) relata o uso de fichas em 1984, nas quais os 

jornalistas recebiam avaliações A, B ou C. Em 1987, surgiram novas gradações: A1, A 2, B 

1, B2 e C. Um dos entrevistados do autor definiu a reunião em que eram feitas as avaliações 
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como “sessão de tortura”. O material não era considerado para demissões ou promoções, 

desempenhando um papel de “instrumento de pressão”, o que certamente gerava medo e 

ansiedade, elevando a produção e o controle sobre a mesma. 

Dejours define três componentes de ansiedade. O primeiro, “ansiedade relativa à 

degradação do funcional mental e do equilíbrio psicoafetivo”, gera dois tipo ansiedade: 

uma “resulta da desestruturação das relações psico-afetivas espontâneas com os colegas de 

trabalho” ou das relações violentas e agressivas da hierarquia, provoca a contaminação das 

relações fora da empresa e às vezes é atenuada com bebidas alcoólicas; a outra abrange a 

desorganização do funcionamento mental, fruto dos efeitos da organização do trabalho e da 

despersonalização.  

Acreditamos que esse primeiro tipo de ansiedade pode estar presente no ambiente 

jornalístico. Em Heloani (2003), vemos relatos de jornalistas que mostram a relação 

agressiva da chefia. Um dos entrevistados afirmou: “Sei de colegas que ouviram coisas 

horríveis. Uma garota na minha sala foi falar sobre o aumento de salário e o chefe 

respondeu assim: ah, vocês vão continuar tomando no cu até o fim do ano” (p.61).   

Ribeiro (2001, p.157) conta ter presenciado “subeditores normalmente cordiais 

transformarem-se em indivíduos possuídos pelo nervosismo que, no ápice, amaldiçoavam 

sua vida e apresentavam taquicardias freqüentes”. Também apresenta um relato de uso de 

droga a partir do testemunho de um redator de economia:  

“Nossa situação de trabalho era completamente antinatural. Não é normal, por 
exemplo, ver um chefe desatinado logo de manhã, gritando feito um desesperado. O 
consumo de drogas era enorme, porque a droga faz você trabalhar muito mais, além 
de dar uma sensação de poder, que se traduz na sua capacidade de ser mais 
eficiente, redigir mais depressa, ordenar melhor as idéias. Para mim, isso foi um 
desastre total; mas parei”. 

 
A exploração da tensão e da ansiedade para gerar mais produção é analisada por 

Ribeiro (2001, p.156-157) no trabalho do jornalista ao falar de uma tensão fabricada. Na 

avaliação do autor, a tensão é uma característica da atividade do jornalista e “inerente aos 

ritmos e procedimentos da própria tarefa”. Essa tensão é estimulada para se obter resultados 

específicos. Fabrica-se mais tensão para “extrair produtividade”.   

O segundo tipo relatado por Dejours (1992, p. 77-79) é a “ansiedade relativa à 

degradação do organismo”, que resulta das ameaças à integridade física, seja por causa do 

risco de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. A terceira é a “ansiedade gerada 

pela ‘disciplina da fome’”, que se caracteriza por trabalhar, apesar do sofrimento mental, 

como exigência da sobrevivência.  
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Outro grupo abordado por Dejours (Ibid, p. 80-89) é o de pilotos de caça em que se 

explora a questão do prazer no trabalho, o que nos permitirá pensar em algumas 

comparações com o jornalista. A ideologia da profissão é necessária para manter “um moral 

feito de orgulho, de insolência e de agressividade”. Características importantes para 

enfrentar as condições de trabalho. O piloto também precisa manter a “vigilância e suas 

faculdades psicossensoriais para observar” todas as informações visuais ou sonoras, apesar 

de dores de ouvido e abdominais, náuseas, suores, cefaléias, perturbações visuais e 

neurovegetativas. Há um esforço para o domínio do risco. Além disso, os pilotos se veem 

como uma elite admirada por todos. A tarefa complexa exige a associação perfeita das 

qualidades intelectuais, psicológicas e físicas. Essa profissão mostra como os efeitos do 

medo provocados pela organização do trabalho podem ser atenuados pela satisfação no 

trabalho. O prazer vem da relação com o conteúdo significativo da tarefa. “Voar sozinho é o 

supremo prazer em que o piloto deixa-se levar pelo gozo narcísico. (...) verdadeira 

reconciliação entre o eu adulto e as aspirações arcaicas de ideal (ideal do ego), fonte de um 

sentimento de bem estar, de vitória e de exaltação”.   

A boa qualidade da relação motivação-satisfação e, particularmente, o prazer 
proveniente do conteúdo significativo e simbólico do trabalho são absolutamente 
necessários à manutenção da performance “ergonômica” e à atenuação do medo. 
Para ser perfeita, a adequação homem trabalho exige não apenas um conteúdo 
excepcionalmente interessante da tarefa mas também uma seleção rigorosa entre os 
candidatos da profissão, a excepcional adaptação do prazer tirado do trabalho ao 
desejo do piloto de caça permite-lhe enfrentar a cada dia as condições de trabalho 
particularmente nocivas e a tolerar um medo, que seja do nosso conhecimento não 
acontece em nenhum outra situação de trabalho. A estrutura mental muito particular 
dos pilotos de caça contém talvez “um grão de loucura” que não inútil para ousar 
desafiar assim a morte a cada dia. (Ibid, p.95)  

 
Também vemos no jornalista a possibilidade de existência de um prazer proveniente 

do conteúdo significativo e simbólico do trabalho. Alguns depoimentos colhidos por 

Ribeiro (2001) mostram isso ao retratar jornalistas que consideram a profissão “uma 

missão”. “Exige-se uma adesão ideológica enorme e uma dedicação que não é de um mero 

profissional. Você tem de ficar no jornal um número de horas muito maior do que em 

qualquer outro lugar”, afirmou Carlos Eduardo Lins da Silva ao autor (Ibid,p.131).  

Ribeiro (Ibid, p. 140) avalia que “O elevado teor místico do ambiente jornalístico, 

que se cristaliza em torno de temas como missão e sofrimento, é alimentado pelas empresas 

e assimilado pelos jornalistas”. Outros depoimentos de jornalistas confirmam essa análise:  

Augusto Nunes também reconhece um forte elemento místico no jornalismo: 
“Nossa profissão tem elementos de seita; é uma certa forma saudável de loucura. 
Você não ganha tanto para ser tão obstinado e tão apegado à integridade, como 
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ocorre aqui”. Ao afirmar, no entanto, que a mística é mais forte que as condições de 
trabalho, ele toca a ideologia empresarial: “Os jornalistas desmentem a história de 
que falta de dinheiro corrompe pois, mesmo com salários muito baixos, eles 
resistem à atração do poder. Isso tem alguma coisa de missionário...”. 
A mística comporta uma forte dose de ascetismo e de valorização do sofrimento, 
que confere um glamour à exploração sofrida. O psicoterapeuta e jornalista Rui 
Fernando Barbosa afirma que “faz parte do meio profissional e é muito valorizada a 
situação de sofrimento; se o cara chega cedo, tem horários, ele já fica angustiado, 
porque o bonito na profissão é sofrer”. A analista Regina Mascarenhas avalia que a 
mística do “sacerdócio da notícia” é uma forma sutil de violência: “Os jornalistas 
trabalham 24 horas por dia. Numa festa, no bar, no cinema; há sempre uma pauta 
que pode sair desse ou daquele contato. A profissão ocupa tanto tempo que a pessoa 
não pode exercer seus papéis de homem, mulher, pai, mãe, amigo”. (RIBEIRO, 
2001, p.142)  

 
Ver a profissão de jornalista como uma missão e acreditar em certa superioridade da 

prática jornalística em relação a outras profissões pode ser uma ideologia defensiva para 

enfrentar as longas jornadas e estar sempre pronto a trabalhar, o que deixa de ser visto como 

um trabalho, quando caracterizado por missão ou sacerdócio. Isso é utilizado pelas 

empresas para explorar o profissional e obter mais produção e dedicação ao trabalho. Os 

trabalhadores jornalistas compartilham essa visão, que configura a ideologia defensiva.  

 

Considerações Finais 

 

O trabalhar, para Dejours (2011b), é consubstancial ao humano, e o trabalho tem a 

ambigüidade de poder gerar saúde e acréscimo de vida ou a doença e a morte. O trabalho 

tem o poder de ordenar o mundo, objetivar a inteligência e produzir a subjetividade. Como 

sujeito inacabado, eu me construo enquanto trabalho. Pretendemos estudar como é essa 

construção de si mesmo no jornalismo.  

Dejours (2011a) ainda destaca que o trabalho pode ser um mediador importante para 

o prazer e para a construção da saúde mental. Outro aspecto importante é que a forma como 

a avaliação individual tem sido desenvolvida leva a destruição das possibilidades de 

trabalho coletivo, de cooperação e solidariedade. Esse tipo de organização do trabalho está 

relacionado com os “processos de servidão voluntária e de deterioração da saúde mental no 

trabalho”. Dessa forma, o sujeito fica sozinho frente à dominação, à injustiça e ao assédio. 

Pretendemos estudar quando o trabalho é fonte de prazer para o jornalista como também 

observar em quais momentos o ambiente de trabalho é dominado pela competitividade em 

um cenário sem solidariedade e propício ao assédio moral.  
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 Segundo Uchida, Sznelwar, Lancman (2011), Dejours (2003) aponta que os critérios 

de desempenho permitirão repensar a avaliação individualizada, quantitativa e objetiva das 

empresas, que precarizam as relações de trabalho e deterioram a solidariedade chegando a 

situações extremas como o suicídio. Além disso, as capacidades de defesa dos sujeitos são 

minadas. Os autores destacam a importância de se “pensar o trabalho como mediação entre 

o inconsciente e o social” e da proposta de emancipação trazida pela PDT, que possibilita a 

reconstrução por meio das palavras e recuperação das vivências, revertendo a banalização 

da organização do trabalho que legitima a dominação e pasteuriza os desejos. 

Pretendemos trilhar esse caminho de reconstrução das palavras e recuperação das 

vivências dos jornalistas no trabalho por meio da pesquisa qualitativa que desenvolveremos 

durante o doutorado. Certamente os conceitos de psicodinâmica serão fundamentais para 

entender o universo do jornalista e buscar desvendar a ideologia defensiva da profissão e as 

defesas individuais desses trabalhadores. Queremos entender quando esse trabalho é fonte 

de prazer e quando é de sofrimento, além de observar a ocorrência de descompensações e 

do adoecimento relacionado ao trabalho. 
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