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Resumo 

O presente texto pretende investigar o fenômeno da sublimação relacionado ao trabalho partindo 

do ponto de vista da psicanálise freudiana  e da psicodinâmica do trabalho dejouriana, 

enfocando a possibilidade de a pessoa  obter prazer, direto ou indireto a partir do uso desse 

mecanismo de defesa. Ao  investigar os sentidos do prazer, após abordar a concepção da 

psicanálise, traz a contribuição da psicodinâmica do trabalho e então parte do pressuposto de 

que o prazer advém de cinco fontes, que são: satisfação do desejo; autonomia e liberdade; 

constituição da identidade enquanto trabalhador; transformação do sofrimento por meio do 

reconhecimento e transformação do sofrimento via sublimação. A contribuição mais relevante é 

apresenta um quadro comparativo entre a abordagem psicanalítica e psicodinâmica acerca do 

processo de sublimação, enquanto transformação de angústia e como possibilidade de 

transformação de sofrimento em prazer, enfocando tanto o aspecto intrapsíquico (psicanálise) 

quanto o interpessoal (psicodinâmica do trabalho). 

Palavras-chave – sublimação; psicanálise; psicodinâmica do trabalho; identidade. 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo investigar el fenómeno desde el punto de vista del psicoanálisis 

freudiano y dela  psicodinámica  del trabajo dejouriana, centrándose en la posibilidad de que 

una persona obtener placer , directa o indirectamente partindo  del uso de este mecanismo de 

defensa. Al investigar los sentidos de placer, después de dirigirse a la concepción del 

psicoanálisis , trae la contribución de la psicodinámica del trabajo y luego asume que el placer 

viene de cinco fuentes , que son : la satisfacción del deseo , la autonomía y la libertad, la 

constitución de la identidad como trabajador ; transformación del sufrimiento mediante el 

reconocimiento y la transformación del sufrimiento mediante sublimación. La contribución más 

importante es presentar un marco comparativo entre el enfoque psicoanalítico y psicodinámica 

sobre el proceso de sublimación , mientras  la transformación de la angustia y de la posibilidad 

de transformar el sufrimiento en placer, centrándose tanto en el aspecto intrapsíquico ( 

psicoanálisis ) e interpersonal (psicodinâmica del trabajo) . 

Palabras clave - la sublimación ; psicoanálisis ,  psicodinâmica del trabajo ; identidad. 

A abordagem psicodinâmica do trabalho utiliza como base teórica os conceitos da 

Psicanálise, como disciplina, e se revela essencialmente multidisciplinar, já que integra também 

conceitos da Medicina do Trabalho, da Ergonomia e da Psicologia (Macêdo, 2010). 

As condições históricas para emergência da psicodinâmica do trabalho são relatadas por 

Dejours (1992) e centram-se nos acontecimentos de ordem sócio-políticas e econômicas da 

França no final do séc. XX,  influenciados pelos eventos de maio de 1968, além dos resultados 

das pesquisas em psicopatologia que buscavam identificar doenças psíquicas com causalidade 

identificada no cotidiano laboral das pessoas. Estas investigações encontraram poucos 

resultados que permitissem destacar a doença mental caracterizada. Ao invés disso, foi 

descoberto um repertório que permitia aos trabalhadores resistir ao patológico mesmo em 

condições que favoreciam o adoecimento mental. Buscar que fatores eram esses que auxiliavam  

os trabalhadores a manter sua saúde mental foi fundamental para que Dejours (1992) mudasse o 

foco de seus estudos, inclusive modificando a denominação de sua abordagem: de 

psicopatologia para psicodinâmica do trabalho. 

Ele  redefiniu seus estudos em psicopatologia, compreendendo a necessidade de 

desenvolver uma disciplina que pudesse conciliar diferentes áreas do conhecimento e que 

possibilitasse ampliar seus objetivos de pesquisas, os quais seriam focados não na patologia, 

mas sim na normalidade. Como elementos centrais, ele incluiu o grupo e a coletividade de 

trabalho, bem como suas estratégias defensivas, como elemento fundamental do não 

adoecimento resultante da organização do trabalho. Considerou ainda a ideologia resultante da 

banalização da injustiça e do sofrimento alheio (Dejours, 1998) como tema fundamental que 

auxiliou na compreensão do contexto em que a psicodinâmica buscaria intervir. Partindo desses 
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novos elementos, as vivências de prazer passaram a ocupar um lugar central para a compreensão 

dessa relação entre trabalho e saúde mental (Fleury, Macêdo e Nery, 2011). 

Do princípio do  Prazer-desprazer Freudiano às vivências de prazer-sofrimento de 

Dejours 

A origem da palavra  prazer remete ao latim placere, significando agradar, aprazer e 

comprazer. Também se relaciona à alegria, contentamento, júbilo, deleite, gosto, satisfação, boa 

vontade, agrado, divertimento. Assim, descreve um sentimento agradável que alguma coisa faz 

nascer em nós, ou uma emoção agradável que resulta da atividade satisfeita, ainda se relaciona 

ao sentimento de ser aprovado, aceito e querido. Zimerman (2001). Conforme Mijolla (2005, 

pag. 1423) “O alemão lust tem dois sentidos: o deprazer, gozo, mas também o de desejo, cobiça.  

Assim, o princípio  de prazer é também um princípio de desejo: o aparelho psíquico não pode 

fazer outra coisa senão desejar, enunciou Freud”.  

Foi partindo dos tratamentos em pacientes histéricos que Freud desvendou a 

importância do prazer e desprazer como qualidades psíquicas determinantes do recalcamento e 

na subsequente formação dos sintomas. Em A interpretação dos Sonhos, Freud (1900) afirmou 

que prazer e desprazer eram as únicas qualidades psíquicas apreendidas pela consciência além 

das percepções do sistema nervoso.   Inspirado na ideia de homeostase advinda da fisiologia, ele 

buscou explicar o prazer e o desprazer  relacionando-os à vivências de acúmulo ou diminuição 

da excitação. Dessa forma, conforme Mijolla (2005, pag. 1423) 

O prazer é definido como essa corrente do aparelho psíquico que vai do desprazer ao 

prazer, sendo a única que pode fazer funcionar o aparelho psíquico.  Por outro lado, o 

princípio de desprazer proíbe ao aparelho  psíquico  introduzir no curso de seus 

pensamentos um elemento penoso, e todo e qualquer ato psíquico suscetível de 

acarretar um sinal de desprazer será objeto de recalcamento.  

Após sua revisão da teoria das pulsões, quando incluiu a pulsão de morte como 

constituinte psíquica, Freud dissociou os estados de prazer e desprazer dos fatores econômicos 

de tensão ou relaxamento. Desde O problema econômico do masoquismo (1924), Freud passou 

a afirmar que o princípio de prazer é uma reivindicação da libido e que o princípio da realidade 

impõe uma modificação do princípio de prazer que considere a influência do mundo exterior.  

As vivências de prazer advêm de cinco fontes distintas, que são: satisfação do deseja; 

autonomia e liberdade; identidade; reconhecimento e sublimação. 

A organização do trabalho determina as relações entre desejo e motivação, conforme 

assinalam Dejours e Abdoucheli (1994). O prazer proveniente do conteúdo significativo e 

simbólico do trabalho é absolutamente necessário à manutenção da performance ergonômica e à 

atenuação do medo. A adequação homem-trabalho exige não apenas um conteúdo 

excepcionalmente interessante da tarefa, mas também uma adaptação do prazer obtido no 

trabalho ao desejo do profissional, o que lhe permite enfrentar a cada dia as condições 

particularmente nocivas do trabalho e a tolerar o medo. 

 O bem-estar, em matéria de carga psíquica, não advém só da ausência de 

funcionamento, mas, pelo contrário, de um livre funcionamento, articulado dialeticamente com 

o conteúdo da tarefa, expresso, por sua vez, na própria tarefa e revigorado por ela. Em termos 

econômicos, o prazer do trabalhador resulta da descarga de energia psíquica que a tarefa 

proporciona, o que corresponde a uma diminuição da carga psíquica do trabalho (Dejours, 

1994). 

Que ao prazer se misturam, às vezes, em proporções importantes, a angústia. 

Angústia de executar mal o trabalho, angústia de correr riscos que acabarão por não 

dar certo, angústia de que informações importantes permaneçam ocultas, angústia de 

esquecer uma etapa do trabalho, angústia de ser responsável por um incidente ou 

acidente, angústia pelos subordinados e pelo pessoal operacional, cuja saúde não se 

quer ver ameaçada por um erro ou por uma negligência.. (p. 106). 

Para Alderson, 2004, p.254 “o prazer no trabalho se refere ao estado de bem estar 

psíquico que o trabalhador conhece quando seu trabalho satisfaz seus desejos de 

reconhecimento, permitindo-lhe assim construir sua identidade”. Para que o prazer no trabalho 

possa ser vivido, sugere-se uma inserção do sujeito em uma coletividade, na qual haja senso de 
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comunidade, de confiança e de solidariedade. O prazer no trabalho será maior, quanto mais 

verdadeiro for o coletivo de trabalho. 

A  Sublimação e a transformação de angústia e sofrimento em prazer 

Bueno (2012), considerando que a Psicodinâmica do Trabalho tem suas bases 

epistemológicas na Psicanálise freudiana, desenvolveu o Quadro nº 1, para explicar os conceitos 

centrais das duas abordagens.  

Quadro1-  A dinâmica do de sublimação e da Identidade para a Psicanálise e para a 

Psicodinâmica do Trabalho – PDT 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a Psicanálise, desejos não satisfeitos podem gerar algum tipo de angústia, 

enquanto, para a Psicodinâmica, o equivalente ao desejo não satisfeito são as vivências de 

sofrimento, que é resultam da interação entre organização do contexto de trabalho com o 

trabalhador. Para a Psicanálise, a perspectiva da sublimação é intrapessoal, ao passo que, para a 

Psicodinâmica, é interpessoal. O resultado dessa angústia, sob o olhar da Psicanálise, vai buscar 

uma segunda via por meio da sublimação de forma inconsciente e individual e, como resultado, 

a produção. Já para a Psicodinâmica do Trabalho, o sofrimento tem duas possibilidades: o 

sofrimento patológico vai se transformar em adoecimento, enquanto o sofrimento criativo, que é 

desafiante, positivo, construtivo e, uma vez superado, transforma-se em processo criativo por 

meio de estratégias de enfrentamento pelo uso da sublimação. Pela Psicanálise, o sujeito, ao ver 

sua obra produzida, entregue e reconhecida pelo leitor, identifica-se com ela e sente um enorme 

prazer. Já na Psicodinâmica, o resultado das estratégias obtém reconhecimento dos seus 

superiores por meio de um reconhecimento técnico da beleza pelos seus pares. 

Macêdo (2013) afirma que o termo sublimação advém  do latim sublimatio, 

significando elevação, tornar puro e sublime. Termo derivado da química (indicando um 

movimento de elevação, processo que faz passar um corpo diretamente do estado sólido ao 

estado gasoso, sem passar pelo estado líquido; ainda significando volatizar, purificar, 

expurgando tudo o que é estranho ou impuro);  das belas-artes (para designar uma produção que 

sugira a grandeza, a elevação ao estado sublime, exaltar, purificar ou tornar nobre) e da 

psicologia (sublimar), para designar uma elevação do senso estético,  um mais-além da 

consciência. Na filosofia o termo denota  o que coloca o indivíduo fora de seus limites e o eleva 

acima de si mesmo (Mijolla, 2005). 

A sublimação na psicanálise 

INTRAPSÍQUICO 

PARA A PSICANÁLISE 

(Processos internos individuais 

conscientes e inconscientes) 

Desejos não 
satisfeitos geram 

angústia. 

Essa angústia passa 
por processo de 

sublimação (individual 
e inconsciente) 

É transformada em 
obra . 

O indivíduo, ao ver 
sua obra, identifica-se 
com ela ou com sua 

profissão /ofício. 

INTERPSÍQUICO 

Para a Psicodinâmica do 
Trabalho 

(Processo de interação entre 
indivíduo – trabalho- colegas) 

Sofrimento 
advém da 
interação 

trabalhador – 
organização 

Sofrimento patológico que pode 
gerar adoecimento ou sofrimento 

criativo que usa estratégias de 
enfrentamento para transformar 

sofrimento em prazer. São 
coletivas/ conscientes. Inteligência 
astuciosa ou prática (sublimação). 

O resultado das estratégias faz com 
que o sujeito seja reconhecido 
(superiores e pelos pares) e se 

identifica com seu trabalho. 
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A resistência dos trabalhadores aos sofrimentos no mundo do trabalho se justifica pelo 

uso dos mecanismos sublimatórios como estratégias de enfrentamento diante das condições de 

trabalho. Buscou-se nos textos literários, psicanalíticos e da Psicodinâmica do Trabalho de 

Dejours (1990; 1999; 2000) a base para analisar a mobilização desses trabalhadores em relação 

ao seu trabalho e ao sofrimento advindo dele.  

Em 1908 Freud falou da Sublimação como uma palavra utilizada pra definir atividades 

aceitas socialmente como do senso comum que não tenham uma ligação direta com a 

sexualidade. É uma alternativa do objetivo ou do objeto sexual, por algo aceito socialmente. 

A pulsão sexual põe à disposição do trabalho cultural quantidades de força 

extraordinariamente grandes, e isto graças à particularidade, especialmente acentuada 

nela, de poder deslocar a sua meta sem perder, quanto ao essencial, a sua intensidade. 

Chama-se a essa capacidade de trocar a meta sexual originária por outra meta, que já 

não é sexual, mas que psiquicamente se aparenta com ela, capacidade de sublimação 

(FREUD, 1908/1987, p. 193). 

Freud (1914) fez longo trabalho sobre os mecanismos de defesa e, entre eles, um dos 

mais importantes, se não for o mais importante para Freud, foi a sublimação. Para Fenichel 

(2000); Greenson (2003); Laplanche e Pontalis (2000) e Carvalho (2000) a sublimação é o mais 

eficaz dos mecanismos de defesa, à medida que canaliza os impulsos libidinosos para uma 

postura socialmente útil e aceitável. As defesas bem sucedidas podem colocar-se sob o título de 

sublimação.  

A Psicanálise freudiana dá ênfase à questão da sublimação da pulsão sexual. A 

definição de sublimação dada por Freud em 1914 é a seguinte: “A sublimação é um processo 

que concerne à libido de objeto e consiste no fato de que a pulsão se dirige para outro objetivo, 

distante da satisfação sexual; o que é acentuado aqui é o desvio que distancia do sexual”. 

Freud (1914) faz uso da sublimação para designar a mudança de um estado psíquico 

para outro por meio de uma “transformação” de uma pulsão, a pulsão sexual. A sublimação é 

algo simbólico de “quando se consegue intensificar suficientemente a produção de prazer a 

partir das fontes do trabalho psíquico e intelectual”. Segundo ele, tais satisfações parecem mais 

refinadas e mais altas. Como afirma em seu livro “O Mal-Estar da Civilização” (1930-1936), a 

intensidade da sublimação “se revela muito tênue quando comparada com a que se origina da 

satisfação de impulsos instintivos grosseiros e primários; ela não convulsiona o nosso ser 

físico”. Diz ainda:  

A sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente evidente do 

desenvolvimento cultural; é ela que torna possíveis às atividades psíquicas superiores, 

científicas, artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida 

civilizada. Essas pessoas se tornam independentes da aquiescência de seu objeto, 

desviando-se de seus objetivos sexuais e transformando o instinto em um impulso com 

uma finalidade inibida (FREUD, 1914, p.112) 

Freud (1914, p.112) relaciona a sublimação e a pulsão sexual: “Às vezes, somos levados 

a pensar que não se trata apenas da pressão da civilização, mas de algo da natureza da própria 

função (sexual) que nos nega satisfação completa e nos incita a outros caminhos. Isso pode estar 

errado; é difícil decidir”. 

Para Freud (1920/1987), a felicidade está relacionada à noção de prazer no trabalho. O 

prazer no trabalho é o destino feliz do sofrimento no trabalho; ele é o produto secundário do 

sofrimento quando a sublimação é social e eticamente possível. 

Em “Mal-estar da civilização”, Freud (1930) define a sublimação “A sublimação das 

pulsões constitui um dos traços que mais sobressaem do desenvolvimento cultural; é ela que 

permite as atividades psíquicas elevadas, científicas, artísticas ou ideológicas, desempenhando 

um papel bastante importante na vida dos seres civilizados”. 

Esse pressuposto é explicitado por Freud (1930), quando aborda o modo como o 

indivíduo percebe o trabalho: 

[...] a atividade profissional constitui fonte de satisfação se for livremente escolhida, 

isto é, por meio de sublimação, tornar possível o uso de inclinações existentes, de 

impulsos instintivos (pulsionais) persistentes ou constitucionalmente reformados 

(FREUD, 1930, p.37). 
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O fato empírico de as sublimações, sobretudo as que se originam na infância, 

dependerem da presença de modelos de objetos externos, corrobora a ideia de Freud, no sentido 

de que a sublimação talvez se relacione intimamente com a identificação (identidade). Mais 

ainda: os casos de transtorno da capacidade de sublimar mostraram que essa incapacidade 

corresponde a dificuldades na promoção de identificações. Tal como ocorre com determinadas 

identificações, também as sublimações são capazes de se oporem e de se desfazerem, com êxito 

relativo.  

Assim, fica claro que os conceitos de identidade e  sublimação para Freud se interpõem 

na relação  vincular da pessoa com as outras com as quais se relaciona. Essa ideia foi expandida 

quando Freud  criou a noção de sublimação a partir da indicativa de que para existir a 

civilização houve a "necessidade" de sublimar os instintos. 

A sublimação na psicodinâmica do trabalho 

Um dos pontos básicos no mundo do trabalho refere-se ao julgamento dos outros. Para 

Dejours (1990/1996) no trabalho, as pessoas não encontram exata correspondência entre seus 

desejos e as condições objetivas para sua satisfação. O indivíduo espera retribuição e essa é de 

natureza simbólica e se trata de reconhecimento.  

Todo trabalho é realizado em uma relação entre o trabalho individual e o trabalho 

coletivo; nessa interseção está o sofrimento. Trabalhando, o trabalhador espera o 

reconhecimento da utilidade e da qualidade de seu trabalho. Assim, o reconhecimento do 

trabalho é o que permite a transformação do sofrimento em prazer. 

Para Dejours (2004a), o reconhecimento possibilita que o sofrimento no trabalho seja 

transformado em prazer e em realização pessoal. O autor afirma que a Psicodinâmica do 

Trabalho destaca dois tipos de reconhecimento: o reconhecimento baseado no julgamento de 

utilidade, advindo dos superiores e, eventualmente, dos clientes, e o reconhecimento de estética, 

cuja origem provém dos colegas (DEJOURS, 2004b).. 

Segundo Dejours (2009), o reconhecimento da qualidade do trabalho pelos outros 

fortalece a identidade do trabalhador e  também proporciona a ideia de pertencimento a um 

grupo. Assim, o reconhecimento confere ao trabalhador, em troca do sofrimento, um 

pertencimento que faz desaparecer a solidão. Então, a realização de um trabalho com qualidade, 

sendo reconhecida, fortalece a identidade e o sentimento de pertença grupal, o que vai fortalecer 

ideia do coletivo. 

Quando se utiliza a Psicodinâmica do Trabalho, deve-se considerar que há dois tipos de 

sofrimento: o patogênico e o criativo, de acordo com Dejours (1992). O patogênico, como o 

próprio nome diz, é aquele que não é capaz de promover na pessoa que o sente um movimento 

psíquico interno capaz de transformá-lo em outra coisa socialmente aceita ou em prazer. Já o 

sofrimento criativo é aquele que, via utilização do mecanismo de sublimação, capacita a pessoa 

a transformar o sofrimento em vivência de prazer. 

O julgamento de outras pessoas, da família e da comunidade tem como objetivo, para o 

sujeito, o seu reconhecimento frente às relações sociais que ele estabelece para sua vida. Tal 

fato é reconhecido por Dejours (1993) como a sublimação. Assim, para o autor, a sublimação 

desencadeia o reconhecimento social e, consequentemente, interfere na identidade e na saúde 

mental do sujeito.  

Quando não consegue beneficiar-se do trabalho para dominar seu sofrimento e 

transformá-lo em trabalho criativo, há a desestabilização do sujeito, levando-o à doença, tratado 

pelo autor como “sofrimento patogênico” (Dejours, 1993). 

O sofrimento passa a ser criativo, quando o trabalho é reconhecido e todo o 

investimento pessoal demandado e que, de certa forma, está carregado de sofrimento, adquire 

um sentido; é criativo, porque contribui com algo novo para a organização. É nesse momento 

que o trabalho faz a passagem do sofrimento para o prazer. Essa passagem denomina-se 

sublimação (Dejours, 1998). 

Sublimação como processo de ressignificação do sofrimento em prazer: sublimação, 

fator constituinte do reconhecimento social 

Dejours (1987c) compreende que, frente a uma situação de agressão ao Ego, o indivíduo 

defende-se, primeiramente, pela produção de fantasmas, que lhe permitem construir uma ligação 

entre a realidade difícil de suportar, o desejo e a possibilidade de sublimação. O autor diz que, 
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por meio dos mecanismos de defesa empregados pelo trabalhador é que será possível estudar e 

desvendar seu sofrimento. Assim, Dejours (1987a, p.22) estabelece uma separação fundamental 

entre os "coletivos de defesa" produzidos por sublimação e aqueles gerados por mecanismos 

simplesmente adaptativos: Se os coletivos de defesa por sublimação mantêm uma relação de 

relativa continuidade com o desejo, os coletivos originados em defesas estritamente adaptativas 

têm uma tendência maior de quebrar com a expressão do desejo [...]. Isso ocorre, porque a 

sublimação, diferentemente de outras defesas, garante, frente ao sofrimento, uma saída 

pulsional, não destruidora para o funcionamento psíquico e somático. 

A sublimação desencadeia o reconhecimento social e, consequentemente, interfere na 

identidade e na saúde mental do sujeito. Tão logo o sujeito assimile o reconhecimento subjetivo 

de seus esforços para conseguir controlar a angústia e o sofrimento, em seguida vai procurar 

outras formas de superar o ressurgimento do sofrimento, desenvolvendo novos projetos. Quando 

o indivíduo não consegue beneficiar-se do trabalho para dominar seu sofrimento e transformá-lo 

em trabalho criativo, há a desestabilização do sujeito, levando-o à doença, tratado pelo autor 

como “sofrimento patogênico”. 

Mendes (1995) destaca que a Psicodinâmica do Trabalho inaugura os estudos do uso da 

sublimação no cotidiano e, seguindo a indicação de Freud (1920/1987), busca as bases para que 

as pessoas encontrem a felicidade pela via do trabalho. Mendes (1995) aponta que a busca do 

prazer no trabalho e a evitação do desprazer constituem um desejo permanente para o 

trabalhador diante das exigências nas relações e na organização do trabalho, o que confirma a 

tese freudiana da evitação do desprazer e a busca do prazer no trabalho, tendo em vista que o 

trabalho representa, para o sujeito, um fator determinante de tempo de sentido existencial. Esse, 

muitas vezes, só oferece condições contrárias a esse propósito, gerando desprazer, expresso em 

uma vivência de sofrimento, com sintomas específicos, transformando o trabalho em 

necessidade de sobrevivência, no lugar de fonte sublimatória de prazer. 

A sublimação, desde os estudos de Freud até os dias atuais, ainda permanece uma 

inquietação ao procurar explicações tendo em vista que ela é, provavelmente, uma estratégia de 

enfrentamento para a transformação de angústias em prazer via processo criativo. 

Considerações finais 

O objetivo desse textolo foi de discutir teoricamente a relação entre prazer e 

sublimação, partindo da abordagem da psicanálise e da psicodinâmica do trabalho, em especial 

as contribuições de Christophe Dejours.  O trabalho para Dejours não aborda apenas os sentidos 

da atividade, mas também uma relação social entre o individuo e o coletivo de trabalho ou de 

vivência social, ele se expande em um mundo humano caracterizado pelas relações de 

iniquidade, de poder e de dominação. 

O trabalho pode utilizar o processo criativo como estratégia para lidar com o 

sofrimento, e que possibilita a superação (ainda que parcial) da alienação; o reconhecimento e a 

identificação do trabalhador  no resultado de seu trabalho ou sua criação. Ainda possibilita a 

emancipação e autonomia, sendo que o  quando o trabalhador se identifica com seu trabalho/sua 

obra, isso também é fator  de constituição de sua identidade enquanto  trabalhador e sujeito de 

ação transformadora da realidade externa e interna. 
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