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A Experiência vivida no trabalho e a análise fenomenológica na 
ergonomia 
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Resumo: Este trabalho resultou da análise de vivências subjetivas de trabalhadores 
específicos em suas atividades de trabalho particulares. Situações controladas em que 
estados mentais eram vivenciados e reflexivamente avaliados pelos próprios atores foram 
aliadas aos métodos de “história de vida” e “observação participante”. Indivíduos únicos 
dotados de histórias únicas foram observados por este método fenomenológico, o qual 
detectou que as formas de transcendência no trabalho são singulares. Ou seja, a forma como 
o trabalhador vivencia, ou experimenta, subjetivamente, o conteúdo da tarefa e a carga de 
trabalho (física, psíquica e cognitiva), é única e varia não conforme o próprio conteúdo 
objetivo da tarefa, mas sim conforme a experiência interior (consciência, intencionalidade e 
vivência de estados mentais particulares) do indivíduo que trabalha. Um conteúdo de tarefa 
ilusoriamente enxergado como "objetivo", "universal", só poderia ser assim tomado, de 
forma objetivista, na aparência. Cada acoplamento é singular, dependente das auto-
referências do ser em atuação no mundo do trabalho. Conteúdo objetivista da tarefa é uma 
categoria falsa, presente apenas no olhar do observador, variando em profundidade e em 
extensão no prisma subjetivo das vivências interiores do agente (com sua história e auto-
referências singulares). Trabalho é transcendência: Conteúdo da tarefa é uma categoria 
experiencial. 
Palavras-chave: Trabalho; Subjetividade; Indivíduo.  

1. Introdução 

Todo trabalhador, em algum momento de sua atividade de trabalho, necessita “retornar 
a si” ou “voltar a si”, como meio de manter-se trabalhando. Falar em carga psíquica do 
trabalho requer adentrar a “experiência pura vivenciada” na atividade: Como o indivíduo 
experimenta, em si, o seu trabalho; como ele vivencia, intimamente, a sua atividade. O 
trabalho coloca o indivíduo numa situação de “experiência pura vivenciada”: Algo acontece 
ali naquele acoplamento trabalhador-tarefa que não pode ser observado por um observador 
externo, mas pode ser experimentado pelo trabalhador, intimamente, em sua consciência, em 
sua interioridade, em sua mente e em seu corpo e nas estruturas de percepção, recorrentes de 
padrões unificados entre a mente e o corpo. 

As abordagens sobre vinculação afetiva do trabalhador ao trabalho geralmente se 
baseiam nos aspectos objetivos da atividade. A análise carga de trabalho (em seus aspectos 
físico, psíquico e cognitivo), já fora bem tratada na literatura da Ergonomia (Wisner, 1993). 
Há severas dificuldades de objetivação dos seus aspectos subjetivos e inter-relacionais (ou, 
conforme afirma Wisner (op cit), os aspectos físico, psíquico e cognitivo da carga de trabalho 
interagem uns sobre os outros, e somente podem ser avaliados conforme cada trabalhador 
específico, pois o que é uma “carga elevada” para um trabalhador pode ser experimentado 
como uma “carga moderada” para outro). É sobre este ponto de vista da Ergonomia que o 
presente trabalho se aprofundou, mediante o emprego do método fenomenológico de 
avaliação da experiência singular vivida pelo agente (Lutz et al, 2001) ou, conforme 
denominação em língua inglesa, “first-person method by vivid phenomenal experience” (Lutz 
et al, op cit, p. 1). 
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Esta pesquisa verificou que, embora alguns “trabalhos” sejam vistos, pelo observador 
externo, como empobrecidos, esvaziados de conteúdo ou “desmotivantes” (portanto, propícios 
a uma “elevação da carga psíquica”), ainda assim, há algo que fixa, afetivamente, os 
trabalhadores em suas tarefas. Verificou-se, mesmo nesses trabalhos dotados de poucas 
opções de satisfação de necessidades mais nobres, a existência de fortes vínculos afetivos 
entre o sujeito e sua atividade de trabalho.  

Como explicar tal vinculação afetiva, se não há, teoricamente, ampla margem para 
regulações nessas tarefas? Logo, sob uma perspectiva objetivista, tenderiam a produzir 
elevadas cargas de trabalho sobre os agentes. Entretanto, o que “prende” o sujeito, 
afetivamente, a tarefas que, sob o ponto de vista do observador, são “repulsivas”? Seria 
possível um trabalhador passar trinta anos esperando a aposentadoria, ocupando uma tarefa 
aparentemente “banal”, sem enlouquecer, sem adoecer, caso não realizasse, em si mesmo, um 
trabalho de reconstrução dos estímulos, significados e experiências subjetivas disparadas na 
atividade de trabalho, como meio de reduzir a carga psíquica e suportar um trabalho 
insuportável? 

A resposta foi encontrada no intercruzamento das dimensões afetiva (psíquica), 
cognitiva e física do trabalho. Wisner (op cit) já afirmara outrora que um trabalho fisicamente 
penoso poderia afetar a carga psíquica (aversão ao trabalho, irritabilidade...) e que, por outro 
lado, um trabalho psiquicamente degradante poderia se refletir sobre o corpo físico. O que se 
buscou averiguar foi como o trabalhador articula (regula), em sua interioridade, os estímulos 
da atividade que tenderiam a aumentar a carga de trabalho (física e psíquica), de modo a 
suportar o trabalho “penoso”. Ou seja, os meios de reter os níveis da carga em valores mais 
baixos de modo a tolerar a sua própria atividade e reduzir o sofrimento psíquico (e físico...) 
por ela produzido. 

Um primeiro problema que a Ergonomia pode, assim, responder é: Se o trabalho é 
“penoso”, se o seu conteúdo é empobrecido, degradante, rotineiro... , nestes casos, como 
explicar as “síndromes de abstinência” que o presente estudo identificou e caracterizou, nas 
quais alguns trabalhadores afastados de suas tarefas ditas “repulsivas e degradantes” 
manifestaram não apenas o desejo de retornarem a elas, como, também, comportamentos e 
sintomas patológicos em decorrência do seu afastamento de suas atividades de trabalho?  Não 
seriam, tais fatos, um convite a uma discussão, sob um novo ponto de vista, mais aprofundado 
ontologicamente (com o auxílio do método fenomenológico de análise) e baseado nas formas 
como um trabalhador experimenta intimamente sua atividade, de modo a reduzir sua carga de 
trabalho? 

Os indivíduos se apegam às suas tarefas, sejam elas de quaisquer espécies. 
Desenvolvem fortes relações afetivas com o trabalho. Mas, o que provoca uma vinculação 
afetiva entre o indivíduo e suas tarefas, se estas visivelmente envolvem conteúdos pouco ou 
nada “motivantes” e satisfatórios? Por exemplo, isolam o indivíduo de oportunidades de 
satisfação de necessidades sociais ou outras de nível superior e restringem as possibilidades 
de regulação... Se não há algo no conteúdo da tarefa, em si, que provoque a vinculação 
subjetiva e afetiva do indivíduo com seu trabalho, como se explica a existência desta 
vinculação? A resposta é dada pelo seguinte corolário: A vinculação afetiva e a atribuição de 
sentido ao trabalho pertencem ao indivíduo e não à tarefa (conforme o antigo ponto de vista 
objetivista fazia crer). 

A resposta surgiu da análise do acoplamento entre o indivíduo e a tarefa, algo que não 
é muito freqüente nas discussões sobre as relações entre afeto e conteúdo do trabalho. 
Geralmente, a maioria dos estudos focaliza apenas a tarefa em si, seus aspectos objetivos e 
exteriores. Aqui, focalizou-se o indivíduo e aquilo que ele experimenta em sua interioridade, 
os mecanismos subjetivos que ele desenvolve, em si, como técnicas e subterfúgios para tornar 
o seu trabalho atraente; para conseguir suportá-lo e para, finalmente, apegar-se a ele e não 
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enlouquecer ou adoecer nele. 
 

2. Problema de pesquisa 

A vinculação subjetiva ao trabalho não está no campo do conteúdo da tarefa analisado 
de forma isolada do indivíduo, mas sim na experiência singular do indivíduo, ou seja, na 
forma como ele vivencia sua própria atividade. Experiência, aqui, envolve o corpo, a mente, a 
consciência, a intencionalidade e a relação íntima entre todos eles. É neste domínio de 
observação, domínio composto por coordenadas psíquicas, afetivas e cognitivas, que se 
encontram os fatores que “anexam” o indivíduo intimamente ao seu trabalho.  

Em outras palavras, indo direto ao problema tratado neste artigo, a vinculação afetiva é 
o resultado de uma construção subjetiva resultante da forma como o indivíduo vivencia (“pura 
experiência” no sentido husserliano) o seu trabalho. Não pode ser encontrada apenas na 
análise do conteúdo do trabalho. Tal análise unilateral, sem considerar o indivíduo, era bem 
comum nas teorias tradicionais sobre motivação. Aqui, o foco é a experiência íntima do 
indivíduo em atividade. 

Os indivíduos se vinculam afetivamente a suas atividades permeadas de “contraintes” 
ligadas aos aumentos da carga de trabalho. Como? O trabalhador supre as falhas do conteúdo 
da tarefa desenvolvendo, em si mesmo, em sua subjetividade, os meios necessários para 
vincular-se afetivamente ao seu trabalho. A resposta da “motivação” para com o “trabalho 
desmotivante” não está na tarefa, mas naquilo que o indivíduo faz, em si mesmo, para dar 
conta da tarefa. Como ele “retorna – a - si” no trabalho. Como o indivíduo vivencia, 
experimenta em si e para si, o seu próprio trabalho.  

Não há um sujeito universal que perceba uma tarefa "vazia" sempre como vazia. 
Vazio, no conteúdo do trabalho, é uma categoria falsa, presente apenas no olhar do 
observador. O vazio pode ressoar como exuberância em profundidade e em extensão, no 
prisma interior de um ser dotado de história e de auto-referências singulares. Não há trabalho 
sem transcendência. Isso é fato.  
 

3. Métodos de Pesquisa 

Este artigo foi baseado em pesquisas empíricas realizadas segundo métodos de história 
de vida, observação participante (Becker, 1997) e análise do trabalho em psicologia 
ergonômica (Leplat, 1986) com o objetivo de investigar a relação entre conteúdo da tarefa 
(em suas coordenadas de carga física, carga cognitiva e carga psíquica, segundo classificação 
de Wisner (1993)) e envolvimento psíquico e afetivo do trabalhador com seu trabalho. Para 
adentrar a experiência vivenciada intimamente pelos trabalhadores estudados, foi utilizado, 
em seguida aos métodos anteriores, o método fenomenológico de investigação científica 
(Hameroff, 1998; Lutz et al, 2001; Petitot et al, 2000), no qual, por experimentos controlados, 
o indivíduo é conduzido a vivenciar, novamente, determinados estados mentais e, mediante 
consciência reflexiva do próprio estado, faz os seus relatos ao pesquisador. Trata-se de uma 
abertura fenomenológica, segundo palavras de Petitot et al (op cit.). 

A presente pesquisa extrapolou e, em alguns momentos, identificou elementos que 
contradizem o postulado histórica e epistemologicamente estabelecido, segundo o qual um 
conteúdo "empobrecido" de tarefa determina uma relação psíquico-afetiva negativa com o 
trabalho. Para tal, utilizou métodos de entrevista que reconstituem estados mentais 
vivenciados em atividade de trabalho e, também, análise de traços de comportamento 
confrontados com análises do discurso que permitiram elucidar a experiência íntima 
vivenciada pelo trabalhador em atividade de trabalho.Word for Windows versão 6.0 ou 
superior para redigir seu artigo. Procure atualizar seu programa a fim de facilitar a criação do 
seu trabalho. 
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4. Dados e discussões 

O espaço no qual se desenrolam os atos do corpo físico constitui uma configuração 
global de percepção, o corpo fenomenal (Merleau-Ponty, 1976). Em síntese, o mundo 
sensorial é o resultado destes momentos concretos de ação. O indivíduo transita da percepção 
à globalidade do corpo situado no mundo concreto ação-percepção e vice-versa. O sentido 
que o ambiente de trabalho possui para o indivíduo é único, visto que sua configuração global 
de percepção (corpo fenomenal...), determinada por seus atos do "corpo situado", é única. 

A forma de interagir com este mundo concreto, e as conseqüentes formas de 
interpretação e motivação no mundo concreto de ação no trabalho, são únicas; são 
inequivocamente singulares. O corpo que trabalha não se desprende do mundo de atos físicos. 
Todo ato concreto possui um fundo, um background, que compõe uma totalidade única com o 
ato em si. Tal background é imanente ao trabalho. Logo, cada ato concreto encontra-se 
"amarrado" a um fundo de percepção, interpretação e construção de sentido.  

O trabalhador não representa o ambiente conforme postulados objetivistas, mas 
interage com ele de forma global, configurando os elementos de percepção que o permitem 
moldar os atos ao mesmo tempo em que estes modulam uma percepção global da situação. A 
experiência que se desenrola aí neste acoplamento indivíduo-tarefa não tem como ser 
qualificada pelo observador: Atributos como “trabalho agradável” ou "desagradável" são 
falsos sem a reconstituição, pelo método fenomenológico, da pura experiência vivenciada 
pelo indivíduo que trabalha. Alguns casos pesquisados, por ora bem resumidos nas linhas 
abaixo, selecionados dentre uma série de outros realizados, ilustram isso. 

S.L.R. possui um defeito congênito. As duas pernas são atrofiadas, medindo pouco 
mais que o comprimento de uma mão. Apoiado em um skate, seu corpo vagueia as ruas do 
centro de uma grande cidade, pedindo esmolas aos motoristas que param no sinal vermelho. 

Locomove-se entre espaços estreitos, desviando dos veículos que abandonam o 
repouso abruptamente, utilizando as mãos como instrumento motor. Desafios que S.L.R. 
enfrenta a todo momento.  

A iniciativa da prefeitura, de oferecer a S.L.R. melhores oportunidades de trabalho e 
possibilidades de mudar suas condições de existência rastejando no asfalto, espremido entre 
os carros, não logrou sucesso. Após alguns dias em salas de aula e oficinas de atividades 
educativas, lúdicas e artísticas, S.L.R. solicitou que sua participação nos programas sociais da 
prefeitura fosse interrompida. S.L.R. abandonou as salas de aula e as oficinas da prefeitura 
para retornar à sua oficina “de vida”: Seus “apertos” e desafios no asfalto dantesco da 
metrópole. 

As entrevistas e observações com S.L.R. seguiram princípios fundamentais da 
observação participante. Isso envolveu estar junto de S.L.R. no seu cotidiano no trânsito. O 
“ser-skate” de S.L.R., “ser-rastejante” entre veículos, “ser-locomotor” apoiado nas mãos 
habilidosas no trato com o negrume da rua, foi revelado, ao menos em parte, mediante o 
material empírico composto por suas falas, seus gestos, atos e deslocamentos, rigorosamente 
observados em cada momento de sua insalubre atividade entre automóveis e poluição. 

Permanecer preso numa sala de aula, sem atuar com suas habilidades sensoriomotoras; 
sem perceber os ruídos, cores e odores das ruas; sem estar acoplado ao seu “mundo-chão” de 
asfalto urbano, foi algo que provocou imenso sofrimento em S.L.R. 

“Eu não agüento ficar longe daqui. Sou bom nisso. Eu gosto do skate e gosto 
de chiar ele no chão. Eu vivo feliz aqui e tiro minha grana” (S.L.R.). 

O caráter “incorporado” (Varela, Thompson & Rosch, 1993) da motivação de S.L.R. 
com suas tarefas só se torna inteligível sob o seu próprio ponto de vista. Os métodos de 
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análise utilizados neste caso atípico permitiram aos observadores abandonarem o seu ponto de 
vista de “observadores” para compreenderem o ponto de vista do próprio S.L.R. enquanto ser 
que “está-no-mundo” e atravessa experiências íntimas inacessíveis ao observador. Vivencia o 
trabalho de forma única, acoplado ao seu próprio mundo de ação – percepção – atuação. A 
Tabela 1 tenta explicitar as distinções de percepções entre S.L.R. e o observador sobre o 
objeto “mundo-trânsito”. 

Os aspectos de interação de S.L.R. com seu mundo de atuação, em sua própria referência 
(“auto-referencial”), justificam como e porque S.L.R. experimenta motivação, desafio e 
satisfação onde o observador, externo a esse mundo, o enxerga como cheio de dificuldades, 
insatisfação e sofrimento. 

TABELA 1 - As distinções de percepções sobre um mesmo objeto, segundo os diferentes tipos de 
acoplamento ao mundo 

Percepções de 
S.L.R. 

Mundo-Trânsito Percepções do Observador 

- “Motivação” 
- Desafio 

- Satisfação 

-Veículos em movimento 
- Ruído intenso 

- Poluição 
- Risco de acidentes 

- Dificuldades 
- Insatisfação 
- Sofrimento 

Acoplamento 
[SLR] – [Mundo de Experiências] 

Mundo-Trânsito 
Objetivamente observável 

Acoplamento 
[Mundo-Observador] 

  Fonte: O autor. 
 

A força que “amarra” o indivíduo ao seu trabalho, quer se refira ao domínio afetivo, 
psíquico (“motivacional”), consiste numa síntese fenomenal dada pelo corpo físico e no corpo 
físico. 

Que motivação, que força, que vinculação invisível é esta que faz o trabalhador 
envolver-se “carnalmente” e “espiritualmente” com sua atividade? Que laços fortes, 
invisíveis, são estes, que se mostram numa espécie de dependência e de apego exacerbado a 
tarefas que, ao olhar do observador externo, nada possuem de atrativas? 

A resposta está no corpo, corpo fenomenal (Merleau-Ponty, 1976) que media a ação 
do indivíduo sobre o mundo físico e o objeto de trabalho. 

Saber latente do corpo é o saber que permite S.L.R. reduzir a carga de trabalho e 
vincular-se à atividade. Uma categoria emergente envolvida na globalidade do acoplamento 
do corpo materialmente encarnado no asfalto, sobre um skate, a experimentar sensações 
conhecidas apenas pelo agente acoplado, ou seja, situado (“atuante”, “en-agido”), em ação 
concreta no trânsito. Desliza, desvia, observa, ouve, sente e age em seu mundo de experiência 
íntima não-compartilhada e não-compartilhável. Um outro indivíduo, não dotado deste 
aprendizado incorporado e da mesma história de S.L.R., experimentaria, na atividade de 
S.L.R., uma carga de trabalho insuportável. 

O espaço do trânsito, por si só, não tem sentido próprio, sem que se faça referência a 
um sujeito psicofísico nele encarnado, sem o qual não há “direção”, “dentro” ou “fora”. A 
experiência perceptiva de cada um é única, o que explica a ausência de consenso entre agentes 
situados em mundos distintos. Há uma “conexão viva” entre o ser e seu mundo, que explica a 
experiência diferenciada da carga de trabalho em seus aspectos físico, psíquico e cognitivo. 

Desde a orientação do campo visual até à consciência de seu corpo sobre o skate, 
S.L.R. já adquiriu, em seu próprio corpo, um modo específico de organizar e distribuir suas 
funções sensoriais no trabalho. Isso o permite reduzir a carga de trabalho. 

Ou seja, o trabalho de S.L.R. determina uma forma de atuação no mundo e, para além 
daquilo que acredita o senso comum, um mundo acessível apenas a quem se encontra nele 
acoplado. O mundo-trânsito proporciona ao agente S.L.R. um conjunto de estímulos que 
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desencadeiam a ativação de toda uma estrutura de percepção composta por um 
“acompanhamento motor” das sensações. A experiência sensorial no trânsito suscita 
modificações no “corpo que percebe”. Os estímulos do trânsito, antes de fatos absolutos de 
um mundo objetivo, implicam numa certa atitude ativa do corpo fenomenal de S.L.R. As 
sensações oferecem opções de escolha no ambiente poluído, apoiadas num background 
sensoriomotor que acompanha a ação e, neste acoplamento, oferece um viés de modificação 
do prisma perceptivo: O trabalho para o agente não é percebido ou experimentado como o 
seria por um observador externo.  

Antes de ser um espetáculo dantesco para um observador externo, a interação de SLR 
com seu mundo-trânsito é um modo particular de ação-percepção fechado e dotado de 
referências sensoriais próprias. Sensações e reações motoras formam um “duplo complexo”, 
interligados, que não se podem compreender como independentes. 

A “motivação” de S.L.R. em “estar-no-trânsito”, atuando no caos e na poluição, 
explica-se pelo fato de S.L.R., enquanto sujeito de suas sensações no trânsito, não ser um 
pensador reflexivo ou processador de estímulos externos, nem um objeto afetado por 
qualidades externas a si e inerentes ao mundo-trânsito. A interação de S.L.R. com o mundo-
trânsito ou seu acoplamento ao seu mundo é um modo de atuação constituído por atos 
motores e sensações que interagem mutuamente, estas potencializando aqueles e aqueles 
ativando e potencializando estas, num duplo-complexo que desprende o conjunto (SLR)-
(Mundo-trânsito) de seu fundo ou “pano-de-fundo” acessível ao observador externo.  

O “pano-de-fundo” de caos, fumaça, sofrimento... O inferno de Dante, ao olhar do 
observador, já não mais é compartilhado como inferno por S.L.R., visto que este “navega”, 
sobre seu skate, em um outro mundo internamente criado no seu acoplamento. S.L.R. navega 
num mundo em que suas relações com este mundo sensível são determinadas por uma certa 
atitude voluntária, por um comportamento pró-ativo, desencadeador de sensações 
desconhecidas por parte de um observador externo. 

Como explicar as manifestações psíquicas verificadas quando do afastamento das 
atividades "rotineiras"? 

S.L.R., conforme já discutido, tornou-se agressivo longe do asfalto. Afastado de sua 
motricidade corporal sobre um skate no qual desafia o perigo no estreito espaço dentre os 
veículos, demonstrou comportamentos incomuns. Irritabilidade, ansiedade, desconforto no 
contato com os outros. S.L.R. não aprendeu a "ser" a não ser enquanto "ser-no-mundo-
trânsito", numa motricidade corporificada sobre o skate que, concretamente, responde aos 
desafios da materialidade do trânsito.  

Em outro caso, observou-se o motorista JPCN que viajava durante a noite nas estradas. 
Motorista de empresa de transporte coletivo de passageiros que aprendeu a vencer o sono com 
uma espécie de "tomada de consciência" de certos aspectos da estrada: O pano-de-fundo, a 
vegetação, as peculiaridades de iluminação do céu conforme as fases da lua. O sofrimento de 
trabalhar a noite e lutar contra o sono fora re-elaborado por JPCN em sua interioridade, 
resultando em meios singulares de lidar com a atividade de trabalho durante a noite: 

"A noite, para mim, é sempre mais bonita de dentro do ônibus" (JPCN). 

"O sono no volante é coisa de quem não sabe rezar e olhar pro céu" (JPCN). 

Após a transferência para o horário diurno, JPCN ficou deprimido e pediu para 
continuar no turno da noite, o qual é bastante mal-visto por alguns motoristas e pelos 
observadores do senso comum. Algumas hipóteses foram verificadas e refutadas neste caso. 
Por exemplo, a vinculação poderia não estar relacionada à atividade em si, mas a fatores 
extrínsecos como, por exemplo, o fato de desfrutar de maior período de folga intercalado ao 
trabalho noturno. Isso não se confirmou pois, nas entrevistas de autoconfrontação, ficou claro 
que os elementos de vinculação ao trabalho aparentemente de maior rejeição (noturno...) 
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dizem respeito à essência da atividade e da relação do trabalhador (corpo e mente...) com esta. 
Relação incorporada, situada, contextualizada.  

A costureira DMC, promovida à função de supervisora, pediu para retornar à função 
original. 

"Não sei. Eu acostumei com minha máquina, minhas linhas. Troquei meu(s) 
óculos recentemente para trabalhar melhor. Isso foi um alívio. Sou rápida. 
Gosto de adiantar o serviço. Gosto de pegar nas peças, fazer os acertos... Eu, 
minha máquina, aqui com meu "servicinho". Isso é que eu quero ter, ficar aqui 
quieta no meu canto, sem falar, sem nada, só mexendo com meus panos e 
minhas linhas..." (DMC). 

O que a levou preferir continuar na função de costureira, que demanda esforço visual, 
esforço postural, impõe contraintes de diferentes naturezas, dita ritmos a serem obedecidos e 
restringe as opções de regulação individual e coletiva? Seriam fatores externos à atividade ou 
fatores intrínsecos? As análises demonstraram que são fatores que anexam o corpo e a mente, 
de alguma forma, à atividade de trabalho e não fatores sociais. Por exemplo, DMC nunca 
revelou, nas análises, desejos de se manter junto de outras amigas de trabalho na função 
original (poderia ser esta a causa da sua “estranha” preferência). Em todas as suas falas, 
elementos cognitivos e sensoriomotores surgem a todo momento. Questionada se ela “se 
sentia sem jeito com a função de supervisora” e se por isso a recusava, ela foi enfática em 
afirmar que não recusou nada, mas que apenas prefere o seu trabalho de “costurar, pegar as 
peças, olhá-las, mexer com o pano, etc, etc”. Ou seja, conforme é possível teorizar neste caso, 
trata-se de sua “fixação” carnal, corporal (incorporada) e mental na sua atividade e em seus 
atos; resultante de agir com seu corpo naquelas tarefas, de ter aprendido a “estar-no-mundo” 
como costureira, incorporar-se ao seu contexto de ação, estar encarnada nele... 
 

5. Conclusão 

Em análise da atividade de trabalho, o método fenomenológico permitiu revelar que 
onde não existem intercâmbios sociais há, ainda, o intercâmbio solipsista de si para si mesmo, 
ou seja, do ser para consigo próprio. A experiência mais próxima para o próprio trabalhador é 
algo puramente vivenciado e jamais compartilhado, que envolve sensações e percepções 
únicas, incomuns. 

Quando se diz que é o corpo fenomenal (Merleau-Ponty, 1976) e não o corpo objetivo 
que media a relação com o trabalho, afirma-se que o sofrimento, objetivamente dado na esfera 
sensorial torna-se uma “prótese” no corpo fenomenal. Isso é um processo histórico de 
adaptação ao trabalho, um meio de neutralizar a dor como forma de manter-se em atividade. 
Quando incorporado ao corpo fenomenal mediador, o sofrimento se torna um nódulo presente 
na experiência mais íntima, mas um elemento constitutivo dessa própria experiência (ou 
forma de experimentar a realidade...), elemento adaptativo, cicatriz que não mais punge a todo 
momento, mas que se mantém num nível homeostático de estabilização, quando a própria 
natureza do sofrer se converte num novo modo de experimentar o mundo circundante e de 
“estar-no-mundo”.  

Nem por isso cabe a hipótese de que não haja sofrimento. Mendigos, aleijados, 
trabalhadores do alto-forno siderúrgico, estivadores, etc., sofrem em suas trajetórias de dores 
e sofreres não percebidos e não registrados pela sociedade e suas instituições. Cabe, a estas, a 
ação de intervir como modo de dizer: “Olha, seu corpo se acostumou; sua alma também; mas 
não é assim que deve ser; poderia ser de outro modo; esse sofrimento não faz parte de você; É 
hora de transformar o seu trabalho e arrancar este organismo estranho que o seu corpo 
fenomenal abrigou e tolerou por tanto tempo!”. O indivíduo não pode dizê-lo. Um corpo 
estranho inserido em si, após algum tempo, torna-se parte do indivíduo. A responsabilidade 
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ética por transformar o trabalho sofrido do operário, da lavadeira, do motorista, da 
costureira... cabe às próprias instituições que produziram estes “monstros sofridos e sofríveis” 
carregados de nódulos, miomas, estilhaços pungentes, projéteis agudos e dolorosos inseridos 
em seus corpos-sínteses de toda a fenomenologia perceptiva (corpos fenomenais). Cabe aos 
responsáveis pelo trabalho a criação de estruturas que transformem a experiência e o “estar-
no-mundo” destes homens e mulheres.  

O fato, também, de que o sofrimento se converta numa espécie de “prótese” absorvida 
pelo corpo fenomenal, como no caso de S.L.R., não dispensa ações éticas que visem 
transformar a realidade dessas criaturas que se adaptaram ao sofrer. Um sofrer que se tornou 
parte delas próprias, parte de seu modo de “estar-no-mundo”, é uma espécie de aberração que 
a sociedade contemporânea não pode tolerar. O mesmo vale para o sofrimento que se 
amalgamou ao espírito da doméstica, do jardineiro, do professor, da telefonista... Kaspar 
Hauser jamais teria condições de dizer, por conta própria: “Minha vida é um sofrer”, mas 
caberia à sociedade enunciar, por ele, “Basta, isso não é vida!”... 
Todo ato, numa atividade de trabalho, contém uma revelação: A verdade abrigada da 
simbolização, distante de qualquer primazia do significante e corrente na pura duração de um 
agente que vivencia o mundo (“mundo vivido”) em sua pura experiência. Pode-se, se a opção 
for por uma expressão mais científica, dizer que o ato de trabalho é complexo por envolver 
múltiplas determinações; demandar, para sua análise, a investigação de diferentes variáveis 
inter-relacionadas; e, também, por ser pautado pelo incognoscível até certo grau. Qualquer 
que seja a opção de caracterização, os atos são, em si, momentos privilegiados de um 
movimento contínuo que existe antes do instrumento de trabalho e antes mesmo do próprio 
ato que se faz presença e se manifesta no mundo. O ato é um lampejo, uma brecha no tempo e 
no espaço, desta continuidade que transcende o próprio tempo e o espaço concreto. O ato é 
apenas o congelamento, no tempo e no espaço, de algo maior que o abarca. Há algo a mais em 
um movimento de trabalho além das posições sucessivas exercidas pelo corpo físico. Há algo 
a mais no fluir dos atos inseridos numa ação...  
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