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Introdução 

 

 No atual contexto social, complexo e dinâmico, entender o trabalho como 

elemento central da existência humana ou então tentar apreender o sentido que ele tem 

em relação à vida das pessoas se faz necessário. Isso porque é a partir dessa 

compreensão que o indivíduo ou o grupo de indivíduos se reconhece enquanto parte 

deste contexto. Ainda nas palavras de Ferraz, Biasotto e Tonon (2010, p.109), “é na e 

pela produção e reprodução da vida – mediatizada pelo trabalho – em que se 

estabelecem relações sociais, que condicionam tanto o lugar que o indivíduo ocupa na 

sociedade de classe, como a forma que ele se reconhece e como é reconhecido nela e 

por ela”. 

 O sentido do trabalho tem sido abordado nas pesquisas dentro de diversos 

grupos. Morin (2001) acredita que o sentido do trabalho só pode ser apreendido pela 

inter-relação entre as experiências concretas e o que se aprende a partir do trabalho do 

outro. Assim, como destacam Pinto de Lima, Vasconcelos Tavares e Brito (2013), o 

sentido do trabalho está umbilicalmente relacionado com a subjetividade daqueles 

indivíduos, sua história de vida, impacto que o ambiente e os elementos do trabalho têm 

sobre eles. Ou seja, pode variar até mesmo entre membros de um mesmo grupo. 

Por sua vez, a temática da dependência química vem sendo trabalhada em 

diferentes vertentes ao longo dos anos. Algo que é tratado de modo recorrente nas 

pesquisas sobre o assunto é como o trabalho é um elemento importante no processo de 

tratamento dos dependentes, ocupando muitas vezes papel central. Segundo Magura et 

al. (2004), a visão sobre a importância do trabalho na recuperação de dependentes 

químicos é dicotômica, já que existem estudos que apresentam o trabalho como um 

importante fator para a recuperação, ou mesmo não incidência de recaída. 

A partir de pesquisas realizadas em bases de dados, foi possível constatar que, 

publicações realizadas e publicadas no Brasil pouco buscam relacionar os dois assuntos, 

existindo apenas visibilidade à dependência química a partir do trabalho e à reinserção 

social de dependentes químicos. Assim, o objetivo deste ensaio é o de propor alguns 

relacionamentos das percepções sobre sentido do trabalho no processo de recuperação 

de dependentes químicos. 

Tal discussão mostra-se importante, dado a demanda dos dependentes químicos 

em recuperação por um reposicionamento social e ressignificação de seu papel como 

indivíduo (Buchele, Marcatti e Rabelo, 2004; Monteiro, 2012; Crauss e Abaid, 2012). 

Além disso, pela noção do trabalho como uma fonte de relações pessoais e sociais 

(Piccini e Tolfo, 2007), fundamental na percepção do sentido de vida fora do ambiente 

de trabalho (Antunes, 2015). Desse modo, as discussões que segue contemplarão, na 

sequência, aspectos ligados ao entendimento do sentido do trabalho. Posteriormente, são 

apresentadas informações e dados relativos à dependência química, bem como, alguns 

processos de tratamento. Por fim, busca-se aproximar as temáticas, com vistas à 

proposição de uma agenda de pesquisa.  

 

Sentido do trabalho 

É possível associar a palavra trabalho a diferentes significados que esta atividade 

representou ao longo da história, a depender dos contextos em que é aplicada e a 

situação dos indivíduos que a expressam. Para Bottomore (1988) o trabalho pode ser 

percebido de diferentes formas, mas direcionado a um objetivo específico que gera uma 

troca. Nesse sentido, segundo Antunes (2015), as atividades desempenhadas nos mais 

diferentes âmbitos da sociedade estão direcionadas à geração do capital, já que o valor 



 

 

daquilo que é desempenhado pelo indivíduo acaba sendo comparado com o valor 

atribuído pelo capital a um determinado bem necessário.  

No entanto, para Borges e Yamamoto (2004) e Morse e Weiss (1955), pode ser 

inadequada a redução da palavra trabalho a uma relação contratual ou simples forma de 

sobrevivência. Dentre a definições de trabalho existentes no dicionário, o lugar comum 

repousa sobre o desempenho de uma dada atividade com um objetivo, sendo a definição 

do trabalho como forma de “ganhar a vida” apenas uma delas (JAHODA, 1987).  

Nessa seara, acrescenta Antunes (1999), trabalho e vida não são dissociáveis, 

visto que, sob a condição da separação absoluta do trabalho, a alienação assume a forma 

de perda de sua própria unidade: trabalho e lazer, meios e fins, vida pública e vida 

privada, entre outras formas de disjunção dos elementos de unidade presentes na 

sociedade do trabalho. Há uma transformação da percepção do trabalho com o advento 

da revolução industrial, deixando de ter seu significado original de atividade ligada à 

tortura e necessidade, e passando a ser um bem negociável de um indivíduo 

“empoderado” (ENRIQUEZ, 2001).  

O trabalho, portanto, não pode ser visto tão somente a partir de seu viés 

econômico. Afinal, como ressalta Antunes (1999), assistimos a muitas manifestações de 

revolta contra os estranhamentos, daqueles que são precarizados ou mesmo expulsos do 

mundo do trabalho e, consequentemente, impedidos de vivenciarem uma vida dotada de 

algum sentido. 

Nesse viés, o trabalho de Morse e Weiss (1955) encontrou em mais de 80% dos 

casos estudados, indivíduos que seguiriam trabalhando mesmo não precisando da 

remuneração. Estes indivíduos apresentaram razões para seguir desempenhando como a 

atividade o interesse em se ocupar, a saúde de se manter ocupado, o prazer naquilo que 

faz, justificar a existência, ter respeito próprio, ficarem entediados e se manterem longe 

de problemas.  

Para Morin (2008) o sentido do trabalho pode ser compreendido a partir de três 

vertentes: o valor do trabalho na visão do sujeito e sua representação que dele tem; a 

orientação do sujeito em sua ação, o que ele procura no trabalho e os propósitos que 

orientam suas ações; e, por fim, o efeito da coerência entre o sujeito e o trabalho que 

realiza, entre suas expectativas, seus valores e as ações que realiza diariamente no 

ambiente de trabalho. O sentido do trabalho não é, portanto, simplesmente a soma dos 

propósitos mais as condições concretas, mas ambos e suas inter-relações dinâmicas 

(MORIN, 2008). “O significado do trabalho pode ser concebido como um efeito de 

coerência entre o sujeito e o trabalho que ele realiza, o grau de harmonia ou equilíbrio 

em sua relação com o trabalho” (MORIN, 2008, p.5). 

Assim, Piccini e Tolfo (2007) complementam e citam a necessidade de o 

trabalho representar um significado entre aquele que executa o processo de 

transformação e seu objeto, já que um desgaste ou rompimento deste significado pode 

trazer complicadas consequências para a saúde mental do indivíduo. Dessa forma, 

aprofundar e expandir os trabalhos que atribuam o sentido do trabalho a grupos diversos 

se faz necessário, especialmente para aqueles ao qual o trabalho deixou de ser central ou 

foi exatamente a centralidade que levou ao desequilíbrio de sua vida como um todo. 

 

  



 

 

Dependência química e o processo de tratamento 

 

A dependência química, segundo Herzog e Wendling (2013) e De Campos e 

Ferreira (2007), é um problema social, sendo este mesmo ambiente social um 

importante incentivador de comportamentos que levam ao uso das drogas, ao valorizá-lo 

em comemorações festivas, reuniões e eventos profissionais e ambientes familiares. O 

caráter social do consumo de drogas como o álcool, por exemplo, leva a uma iniciação 

de seu consumo muito cedo, até aos cinco anos de idade, perdurando até a terceira idade 

(DE CAMPOS e FERREIRA, 2007). Ainda segundo Carneiro Maciel et al. (2014), o 

dependente químico atravessa um processo de perda de controle sobre seus desejos, 

comprometendo seu convívio social, familiar e laboral.  

Nesse sentido, a utilização da palavra doença, de acordo com Fonseca Souza et 

al. (2013), é válida e justificada por dois aspectos. Primeiro, a percepção da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação à dependência química, 

considerando o uso abusivo de drogas uma doença crônica. O segundo é o aspecto 

técnico, estando a dependência química classificada dentro da Classificação Interna de 

Doenças (CID-10) e sendo caracterizada no documento Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2002) da seguinte forma: conjunto de 

fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos gerados pelo uso incessante, 

sobre o qual o dependente não tem controle, mesmo diante de suas graves 

consequências. Ainda é importante frisar, de acordo com a descrição do mesmo 

documento, a prioridade que o indivíduo atribui à droga em detrimento de qualquer 

outro tipo de relação ou obrigação.  

Diante deste grave cenário, a recuperação é um processo complexo, havendo 

diferentes estudos que abordam o tema e trazem possibilidades. Para Monteiro (2012), a 

recuperação é composta por procedimentos que visam “quebrar” as crenças e repertório 

de vida daquele indivíduo, aplicando novos processos de socialização e resignificação 

de seu papel na sociedade, como a imposição de atividades laborais e regulação de 

contatos com familiares.  

Oliveira et al. (2003) e Fonseca Souza et al. (2013) citam o modelo transteórico 

de mudança, desenvolvido por Prochaska nos anos 1970 e utilizado por Prochaska e 

DiClemente (1983), que consiste nos seguintes estágios: Pré-contemplação, 

contemplação, ação e manutenção. Os autores classificam o estágio de pré-

contemplação como aquele no qual o indivíduo não indica intenção de mudança. O 

estágio de contemplação, por sua vez, é aquele no qual o indivíduo reconhece que pode 

haver um problema, mas neste estágio ainda está presente a ambivalência. Os autores 

ainda citam que no estágio de ação há uma clara ação de mudança, inclusive com a 

adoção de uma estratégia. Oliveira et al. (2003) e Fonseca Souza et al. (2014) ainda 

acrescentam a recaída como um estágio, mas que não necessariamente faz parte do 

processo, pois faria o indivíduo retornar ao estágio inicial. 

Sobre o último estágio, o da manutenção, Oliveira et al. (2003), Fonseca Souza 

et al. (2013) e Tuller et al. (2009) afirmam que é este o grande desafio no processo de 

mudança, e no qual deve haver um reforço constante de valorização dos ganhos 

relacionados à decisão do indivíduo, sendo trabalhada de forma intensa a prevenção à 

recaída devido à sua alta recorrência. Um baixo envolvimento do indivíduo com o 

tratamento e a dificuldade de identificar fatores motivacionais que justifiquem seu 

empenho, acabam gerando um alto índice de recaídas (FONSECA SOUZA et al., 

2014).  

Buchele, Marcatti e Rabelo (2004) abordam o tema prevenção à recaída, e 

constatam que o trabalho, como fator social, pode influenciar no sucesso de um 



 

 

tratamento, assim como pode, a falta de um trabalho, representar um maior risco ao 

tratamento, indo ao encontro do trabalho de Enriquez (2001), que atribuí ao trabalho o 

papel de existir do indivíduo, o afastando de uma depressão. Monteiro (2012), ao 

desenvolver uma pesquisa dentro de uma unidade de tratamento, observou que o 

trabalho é percebido no processo de recuperação com uma utilidade moral e econômica.  

 

O sentido do trabalho no processo de recuperação do dependente químico 

 

Nesse contexto, Crauss e Abaid (2012) analisaram as falas de dependentes 

químicos em recuperação e, dentre os indivíduos que buscaram a internação com foco 

em mudança, observaram que o trabalho aparece em diferentes categorias como fator 

importante na recuperação. Na categoria nomeada como ressocialização, as autoras 

destacam que os dependentes relacionam o trabalho a uma oportunidade de lidar 

corretamente com dinheiro, serem responsáveis por atividades dentro de uma 

organização e estarem inseridos em grupos sociais. Na categoria expectativas pós alta 

em busca de uma vida “normal”: trabalhos/estudos, as autoras identificaram que os 

dependentes químicos consideram o trabalho uma forma de ocupar a mente e se 

manterem afastados de ideias relacionadas ao consumo de drogas e recaídas.  

De acordo com Magura et al. (2004), é possível que a recuperação seja facilitada 

no caso de dependentes químicos que desempenham atividades laborais. No trabalho de 

Tuller et al. (2009), ao serem questionados sobre o que desejavam para seu futuro, o 

desejo de trabalhar só era menor que o desejo de constituir uma família, para 

dependentes químicos em processo de tratamento terapêutico. Nessa seara, em um 

estudo desenvolvido pelo método da história de vida, foi identificado em um professor 

alcoolista o orgulho que ele enxerga no trabalho que desenvolve e no reconhecimento, 

sendo esta uma importante motivação para a manutenção de sua recuperação (CAMPOS 

e FERREIRA, 2007). 

Magura (2003) ainda apresenta quatro diferentes abordagens possíveis da 

percepção do trabalho no tratamento da dependência química: a) o trabalho como um 

modelo de resultado positivo, em que o trabalho é um resultado desejado pelo 

tratamento; b) modelo de inserção do trabalho, onde o trabalho é abordado como um 

fator terapêutico; c) modelo de sanções contingenciais, quando o trabalho é imposto 

como a única opção para a sequência de um tratamento menos traumático; e d) trabalho 

como forma de reforço, em que o trabalho é abordado como uma recompensa do 

tratamento. É nesse sentido que a aproximação entre a recuperação de dependentes 

químicos e trabalho passa a dar possibilidade de tensionar questões relacionadas ao 

sentido do trabalho. 

 Mais do que respostas, as questões aqui colocadas indicam para novos 

questionamentos: Qual o sentido do trabalho para o dependente químico no processo de 

recuperação? Após a recuperação, o trabalho continua fazendo sentido de modo 

diferenciado na percepção dessas pessoas? Qual a importância, em termos de sentido do 

trabalho, observada por pessoas que passaram ou têm passado pelo processo de 

recuperação frente a dependência química? 

 Com base nesses questionamentos e na constatação da baixa produção 

acadêmica envolvendo a temática, sugere-se que pesquisas futuras sejam desenvolvidas, 

de modo a buscar avanços empíricos sobre a temática. Dentre as possibilidades, 

vislumbra-se que melhores resultados poderiam ser obtidos, principalmente pela 

realização de pesquisas qualitativas de cunho exploratório. Dentre métodos, Estudos de 

Caso, ou mesmo a aplicação de Métodos Biográficos poderiam revelar características 

pertinentes a tal discussão. Dentre os pesquisados, inicialmente, acredita-se que o foco 



 

 

no próprio dependente seja o mais relevante, todavia, não se pode dispensar outras 

possibilidades, como no caso do envolvimento com famílias ou mesmo profissionais 

que atuem diretamente nesses processos, como: profissionais de saúde, assistentes 

sociais, psicólogos, gestores de pessoas, dentro outros.  

 Por fim, salienta-se que estas discussões são relevantes não simplesmente por 

abrir outras possibilidades de publicações no campo dos sentidos do trabalho. Mas 

também por uma questão social de compreensão, quiçá ações, no contexto brasileiro, 

envolvendo não apenas os dependentes químicos, mas todos os profissionais que fazem 

parte desse processo de tratamento. Dessa forma, as reflexões propostas e os trabalhos a 

serem desenvolvidos a partir das possibilidades empíricas aqui apresentadas poderão 

influenciar todos estes que demandam avanços em relação a esse processo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais: texto revisado (DSM-IV-TR). Artmed, 2002. 

 

ANTUNES, R.. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 

trabalho. Boitempo Editorial, 2015. 

 

ANTUNES, R. O mundo precarizado do trabalho e seus significados. Cadernos de 

Psicologia social do trabalho, v. 2, p. 55-59, 1999. 

 

BORGES, L. O.; YAMAMOTO, O. H. O mundo do trabalho. In: ZANELLI, José 

Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo E.; BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt (Org.). 

Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento marxista. Zahar, 1988. 

 

BÜCHELE, F.; MARCATTI, M.; RABELO, D. R. Dependência química e prevenção à 

recaída. Texto & Contexto Enfermagem, v. 13, n. 2, 2004. 

 

CARNEIRO MACIEL, S.; RÍZIA FÉLIX DE MELO, J.; VASCONCELOS DIAS, C. 

C.; SOUZA SILVA, G. L.; BEZERRA GOUVEIA, Y. Sintomas depressivos em 

familiares de dependentes químicos. Psicologia: teoria e prática, v. 16, n. 2, 2014. 

 

CRAUSS, R. M. G.; ABAID, J. L. W. A dependência química e o tratamento de 

desintoxicação hospitalar na fala dos usuários. Contextos Clínicos, v. 5, n. 1, p. 62-72, 

2012. 

 

DE CAMPOS, G. M.; FERREIRA, R. F. A importância da legitimação social na (re) 

construção da identidade de um alcoolista. Estudos de Psicologia, v. 24, n. 2, p. 215-

225, 2007. 

 

ENRIQUEZ, E. Instituições, poder e “desconhecimento”. In: J. N. G. Araújo & T. 

Carreteiro (Orgs.), Cenários sociais e abordagem clínica, p. 49-74. São Paulo: Escuta; 

Belo Horizonte: Fumec, 2001.  

 

FERRAZ, DLS; BIASOTTO, L; TONON, L. A Centralidade do Trabalho no Processo 

de Construção da Identidade: um estudo com membros do Movimento dos 



 

 

Trabalhadores Desempregados. In: HELLAL, DH; GARCIA, FC; HONÓRIO, LC. 

Relações de Poder e Trabalho no Brasil Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2010. 

 

FONSECA SOUSA, P.; MOREIRA RIBEIRO, L. C.; FÉLIX DE MELO, J. R.; 

CARNEIRO MACIEL, S.; OLIVEIRA, M. Dependentes químicos em tratamento: um 

estudo sobre a motivação para mudança. Temas em Psicologia, v. 21, n. 1, 2013. 

 

HERZOG, A.; WENDLING, M. I. Percepções de psicólogos sobre os familiares 

durante o tratamento de dependentes químicos. Aletheia, n. 42, p. 23-38, 2013. 

 

JAHODA, M. Empleo y desempleo: un análisis socio-psicológico. Ediciones Morata, 

1987. 

 

MAGURA, S. The role of work in substance dependency treatment: A preliminary 

overview. Substance Use & Misuse, v. 38, n.11-13, p. 1865-1876, 2003. 

 

MAGURA, S.; STAINES, G. L.; BLANKERTZ, L.; MADISON, E. M. The 

effectiveness of vocational services for substance users in treatment. Substance Use & 

Misuse, v. 39, n. 13-14, p. 2165-2213, 2004. 

 

MONTEIRO, R. M. P. A ‘carreira moral’ de jovens internos em instituições de 

recuperação para dependentes químicos. Dilemas-Revista de Estudos de Conflito e 

Controle Social, v. 5, n. 1, p. 131-155, 2012. 

 

MORIN, E. M. Os sentidos do trabalho. Revista de administração de empresas, v. 41, 

n. 3, p. 08-19, 2001. 

 

MORIN, E. The meaning of work, mental health ando organizational commitment. 

Technical Report,  January 2008. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/277313871 >. Acesso em: 11/05/2018 

 

MORSE, N. C.; WEISS, R. S. The function and meaning of work and the 

job. American Sociological Review, v. 20, n. 2, p. 191-198, 1955. 

 

OLIVEIRA, M. S.; LARANJEIRA, R.; ARAUJO, R. B.; CAMILO, R. L.; 

SCHNEIDER, D. D. Estudo dos estágios motivacionais em sujeitos adultos dependentes 

do álcool. Psicologia: Reflexão e crítica, 2003. 

 

PINTO DE LIMA, M.; VASCONCELOS TAVARES, N.; BRITO, M. J.;  O sentido do 

trabalho para pessoas com deficiência. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 

v. 14, n. 2, 2013. 

 

PROCHASKA, J. O.; DICLEMENTE, C. C. Stages and processes of self-change of 

smoking: towards the integrative model of change, Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, v. 51, n.3, p.390–395, 1983. 

 

TOLFO, S. R.; PICCININI, V. C. Sentidos e significados do trabalho: explorando 

conceitos, variáveis e estudos empíricos brasileiros. Psicologia & Sociedade, v. 19, n. 

1, 2007. 

 



 

 

TULER, N. G.; ROSA, D. T.; POLLI, M. C.; CATELAN-MAINARDES, S. C. Os 

sofrimentos e danos biopsicossociais de dependentes químicos em recuperação. Revista 

Cesumar – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, v. 14, n. 1, p. 137-174, 2009. 
 


