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Desfazendo a Peste Emocional no Trabalho.

FUCCI, Ivan Roberto
Orientação: Susana Zaniolo  SCOTTON

RESUMO

	 	 O	objetivo	deste	artigo	é	tecer	considerações	e	reflexões	a	respeito	da	
Peste Emocional, comumente instalada na rotina de trabalho e como propor uma 
pontualidade no desfazer dessa doença entre os grupos e departamentos da Em-
presa.	Por	tratar-se	de	um	relato	de	experiências	vividas	no	dia	a	dia	da	Panificado-
ra Pão da Terra, o artigo mostra os resultados dessa iniciativa para a resolução de 
conflitos	em	grupos	de	colaboradores	e	o	quanto	essa	proposta	vem	possibilitando	a	
prevenção	e	cura	da	Peste	Emocional	no	Trabalho.	Para	atingir	a	finalidade	do	artigo,	
recorro ao conceito de carácter, a partir da formulação de Wilhelm Reich, e outros 
pesquisadores	da	Psicologia	Corporal	que	tenham	por	objetivo	tratar	a	questão	com	
pontualidade e retomar o movimento do indivíduo e campo emocional e, contudo,  
experiências	desses	últimos	anos,	principalmente,	com	maior	clareza	e	resultados,		
o ano de 2017.
 
PALAVRAS-CHAVE: Peste Emocional; trabalho; padaria; algoz; inveja; poder.
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1.INTRODUÇÃO 

Existem	almas	vazias	que	têm	sede	
de sensações fortes para encher seu deserto interior. 

Elas se inclinam, por isso, para o mal (REICH, 1991, p. 121)

	 	 Em	princípio,	o	objetivo	desta	pesquisa	era	construir	um	pensamento	sobre	o	indiví-
duo	acometido	pela	Peste	Emocional	no	Trabalho,	legitimando	a	rotina	de	trabalho	da	Panificadora	
em	que	atuo,	mas	na	medida	que	o	assunto	 foi	sendo	aprofundado,	através	das	pesquisas,	 foi	
ficando	mais	prazeroso	desenvolver	um	relato	de	como	Desfazer	a	Peste	Emocional	no	Trabalho,	
pela	experiência	nessa	rotina	há	dezoito	anos.	É	importante	apontar	a	dificuldade	do	Desfazer	da	
Peste,	porque	identificá-la	se	torna	simples	perante	o	desafio	do	Desfazer	da	Peste	Emocional	na	
empresa;	fazendo	uma	alegoria:	identificar	a	Peste	seria	como	acender	o	fogo	com	um	isqueiro	e	o	
Desfazer seria como acender o fogo usando Arco e Broca e sem garantia de sucesso.
	 	 No	trabalho,	a	pessoa	que	tem	a	peste	pode	até	parecer	ser	o	melhor	colega,	mas	usa	
uma	máscara,	quase	sempre	imperceptível,	cujo	o	prazer	é	denegrir,	difamar	e	destruir	tudo	aquilo	
que	não	foi	construído	por	ele,	do	jeito	dele,	submisso	a	ele.		Uma	pessoa	acometida	pela	peste	
emocional	não	aceita	discutir	os	próprios	mecanismos	da	peste,	fica	inquieto,	zangado	e	passa	a	
se defender atacando. 
  Quando a autoridade entra pela porta da frente da casa, a peste sai pela porta dos 
fundos. O indivíduo acometido pela peste emocional não suporta a autoridade, ele se une aos mais 
fracos para denegrir a imagem da autoridade, e até se une com a própria autoridade por meio de 
um campo sedutor, para fazer dos mais fracos submissos às suas vontades. A pessoa acometida 
pela	peste	emocional	no	trabalho,	pode	até	gostar	de	você,	por	algumas	vezes	faz	o	que	você	está	
pedindo, acordando, mas ela não suporta a submissão, não suporta as regras e, em algum momen-
to,	rompe	com	o	comprometimento,	a	responsabilidade	do	que	foi	confiado	a	ela.	
  

  

1

Não	se	pode	negar	que	estamos	vivendo	uma	socie-
dade	de	massa	e	que	seus	membros	apresentam	em	
certo grau um comportamento autodestrutivo. Em vez 
de	procurar	o	prazer,	que	seria	o	comportamento	nor-
mal,	são	impulsionados	a	alcançar	o	sucesso	e	ficam	
obcecados pela ideia do poder. Nem o impulso nem a 
obsessão proporcionam uma abordagem criativa da 
vida. (LOWEN, 1970, p.76)
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  Apesar de estar embasado conceitualmente na Análise do Carácter (REICH, 2004), 
nas palavras do próprio Reich e tendo como pano de fundo a Peste Emocional no Trabalho, os re-
latos	a	seguir	estão	amparados	pelas	atividades	do	Instituto	Raiz	de	Araraquara,	pelos	Professores	
que	lá	estiveram	e	nos	deram	a	oportunidade,	por	meio	do	seus	conteúdos,	fazer	um	diálogo	do	
colaborador acometido pela peste emocional no trabalho, com possíveis “tréguas” dos sintomas da 
doença	e	a	profilaxia	do	grupo	através	desses	conceitos	transmitidos	pelos	líderes.

2.CONFIANÇA, GENEROSIDADE, COOPERAÇÃO E COMUNICAÇÃO CLARA E DIRETA

  Essas regras, usadas em nosso Ecossistema Gerencial,  tornaram-se um grande in-
centivo para os gestores olharem para suas próprias histórias como “algozes” e vítimas e fazendo 
uma	reflexão	em	nossa	gestão,		o	quanto	estamos	sujeitos	à	uma	reatividade	exagerada,	desne-
cessária, carregada e motivada por elementos de fora do ambiente de trabalho como um desenten-
dimento familiar, uma discussão de transito, com o vizinho, um descontentamento com seu corpo,  
enfim,	só	do	fato	dessa	honestidade	funcional	surgir	entre	os	gestores,	podendo	olhar	linearmente	
para	os	colaboradores	que	sofrem	dos	mesmos	males,	que	carregam	histórias	“defeituosas”	como	
as	nossas,	tornando-se	então	um	convite	à	confiar	mais,	ser	mais	generoso,	estar	mais	cooperati-
vo,	exercitar	a	comunicação	como	uma	melhora	contínua	das	nossas	relações.	
	 	 Um	líder	menos	culpado	pode	cuidar	com	mais	 tranquilidade	do	espaço	e	do	 tem-
po de cada um na grupalidade, possibilitando uma familiaridade social, dando espaço ao tempo 
dos	acontecimentos,	dando	autonomia	necessária	aos	colaboradores	para	seguir	com	confiança,	
criatividade,	certos	que	podem	errar	e,	quando	errarem,	estaremos	lá	para	entender	o	erro	sem	
julgamentos	e	integrar	o	aprendizado	em	nossa	rotina,	legitimando	o	quão	são	importantes	as	refe-
rências	positivas	e	negativas	também.	
  Essas regras, são regras do ecossistema humano, inspiradas numa aula e numa 
construção  da psicóloga Susana Zaniolo Scotton, tais conceitos compõem o material do curso 
Técnicas Analíticas de Liderança, e nos dão a oportunidade de criarmos um campo emocional, 
um	movimento	menos	 influenciado	por	uma	sociedade	doente	e	mecanicista,	possibilitando	um	
ambiente	com	um	fluxo	energético,	com	os	espaços	que	preservam	a	forma	e	função	dos	grupos	
e indivíduos, proporcionando um ambiente com menos possibilidade a manifestação dos colabora-
dores acometidos pela Peste Emocional no Trabalho, um amparo.
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3

Então,	 tais	 situações	 criam	um	desamparo	 que	não	
é	percebido	nem	mesmo	decodificado	pela	pessoa	e	
reeditado por toda vida. Não sendo percebido, passa 
a	ser	impossível	de	ser	tratado	na	ausência	da	cons-
ciência	 do	 trauma,	 que	 fica	 sempre	 numa	 camada	
abaixo	da	solidão.	O	desamparo	é	o	que	impulsiona	o	
sentimento de solidão dentro desta ótica. Pois, a soli-
dão	é	um	bom	sinal	desde	que	a	pessoa	seja	uma	boa	
companhia para si mesma. Mas, para tanto, é preci-
so	 estar	 amparado.	 Estar	 amparado	 significa	 estar	
suprido em suas necessidades básicas de afeto, de 
reconhecimento, segurança em direção à satisfação 
bio-psico-social.
(Susana Zaniolo Scotton, anotações de aula)
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3.QUAL	É	A	MINHA	PARTE	DO	ERRO?

  O líder deve ter uma visão do todo, a visão analítica engloba uma investigação res-
peitosa do grupo diante de uma estase energética causada pelo colaborador acometido pela Peste. 
Perceber comportamentos e reações deve fazer parte da sensibilidade a ser construída ou aprimo-
rada	pelo	líder	perante	o	ecossistema	que	o	rodeia.	Investigar	um	Colaborador	diante	uma	questão	
negativa	causada	na	rotina	da	empresa,	significa	olhar	para	dentro	si,	incentivar	os	gestores	que	o	
auxiliam	na	condução	do	negócio	a	ter	esse	olhar,	de	forma	a	amparar	aquela	pessoa	através	de	
uma	reflexão	conjunta,	observando	nossos	possíveis	erros	que	colaboraram	para	a	manifestação	
dos sintomas da Peste ao colaborador acometido. 
  De forma justa, honesta, transparente, mostramos  nossas falhas como uma falta de 
treinamento,	 equipamentos,	 utensílios,	 uma	 falta	 de	 acompanhamento,	 devemos	elevar	 nossos	
Erros,	mesmo	que	mínimos,	de	modo	a	“diluir”	os	sintomas,	sentimentos	a	impedir	que	a	energia	
volte a circular restabelecendo o Campo.
  

 

4.ESTAMOS	PRONTOS?

	 	 Todo	início	na	empresa,	seja	uma	nova	atividade,	um	novo	colaborador,	uma	máqui-
na,	uma	receita,	significa	campo	fértil	para	os	indivíduos	acometidos	pela	Peste	Emocional	no	Tra-
balho,	no	que	tange	as	regras,	funções,	treinamentos	que	ainda	não	estão	consolidados	na	rotina.	
É		muito	importante	se	ter	clareza	sobre	aonde	se	quer	chegar	com	o	grupo,	antecedendo	possíveis	
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problemas	e	lacunas	que	se	abrem	em	uma	nova	rotina,	pois,	nesses	momentos,	a	pessoa	aco-
metida pela peste pode atuar distorcendo a política de trabalho da empresa. “Estarmos  prontos” 
significa	não	colocar	o	grupo	em	risco	por	meio	da	clareza	da	função	do	novo	colaborador;	através	
de	um	treinamento	eficiente	assistido	por	um	responsável	pelo	feedback	do	seu	trabalho;	é	ter	uma	
retaguarda	mais	próxima	do	completo,	novo,	atual;	não	assumir	compromissos	sem	ter	a	confiança	
de	que	todos	os	processos	e	pessoas	envolvidas	estejam	prontos	para	seguir	com	o	novo,	na	cla-
reza,	devagar,	com	calma,	com	a	segurança	de	todos,	evitando	brechas	que	chamem	atenção	do	
colaborador	acometido	pela	peste.	Isto	é,	trabalhando	para	que	a	peste	não	seja	disseminada	entre	
os colaboradores e clientes também. 

5.MAIS DE UM OLHAR

  O objetivo desse conceito é não “andar sozinho”, ou seja, a grande maioria das deci-
sões	são	discutidas	e	tomadas	em	conjunto,	no	mínimo	três	pessoas	opinando	seja	em	uma	con-
tratação,	demissão,	aumento	de	responsabilidade	e	salário,	divisão	de	tarefas;	enfim,	são	decisões		
que	dessa	forma	tornam-se	mais	justas,	porque	o	contato	do	colaborador	com	um	líder	é	diferente	
para	os	outros.	O	colaborador,	por	exemplo,	pode	ser	mais	inibido	na	frente	de	um	e	desenvolver	
um	trabalho	magnífico	na	frente	do	outro;	pode	fazer	um	“teatro”	de	sedução	na	eficiência	para	um	
e ser completamente lento na frente do outro. Assim decisões justas são tomadas por um adminis-
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trativo	sem	expor	um	líder	especificamente,	tornando-se	regra	essa	política	de	trabalho,	protegen-
do	os	líderes	das	conversas	de	corredores	em	que	atuam	os	indivíduos	acometidos	pela	peste	e,	
quando	os	líderes	se	comunicam,	conduzem	com	regras	claras	e	diretas,	para	que	assim	não	se	
crie um campo fértil para a peste emocional no trabalho.

6.NADA A FAZER

	 	 Nossa	proposta	tem	sido:	sustentar	a	reatividade	exagerada	do	Grupo	quando	a	Pes-
te estiver instalada; não nos desesperarmos frente à situação de tragédia. O Líder tem a função de 
sustentar	uma	postura	diferenciada	como	referência	perante	a	confusão.	Não	devemos	tentar	agra-
dar para recuperar a ordem e assim nos proteger, não devemos temer a reatividade. Há situações 
em	que	não	se	pode	tentar	reverter	rapidamente	a	explosão	de	sentimentos	causada	pela	doença,	
pois	o	indivíduo	está	carregado	de	uma	história	de	vida	naquele	momento,	“vazando”	seus	traumas	
desde sua primeira infância ou até traumas vividos em grupos anteriores. Nesse instante, as forças 
se tornam desproporcionais , fazendo uma alegoria: é como se fosse um gato doméstico, caçando 
um	búfalo	selvagem.	Nesse	momento,	usamos	o	”nada	a	fazer”,	nem	mesmo	tentar	dialogar;	o	lí-
der	deve	sustentar	o	silêncio,	confiante	que	haverá	o	momento	de	tomar	uma	atitude,	trazendo	um	
olhar funcional e orgânico para o Grupo. 
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7.CONCLUSÕES

  Se imaginarmos a empresa como um corpo humano, departamentos representados 
pelos	 órgãos	 desse	 corpo,	 na	medida	 que	 estão	 recebendo	 cuidados	 por	meio	 dos	 	 conceitos	
apresentados	aqui	,	com	o	intuito	de	diminuir	o	“combustível”	dos	colaboradores	acometidos	pela	
Peste	Emocional	no	Trabalho	,	é	possível	restabelecer	o	movimento	através	do	fluxo	energético,	
respeitando	a	necessidade	de	um	espaço	sutil	entre	as	células	em	que	pulsa	a	energia,	deixando	
um	ambiente	mais	leve,	harmonioso,	onde	a	energia	origone	tem	um	movimento	livre	e	pode	fluir	
em	diversos	aspectos	da	vida,	podemos	concluir	que	estamos	exercitando	a	técnica	do	Pensamen-
to	Funcional	desenvolvida	por	Reich,	que	navega	contra	o	imenso	volume	de	pensamentos	rígidos	
empregados pela humanidade.
		 	 A	experiência	de	realização	desses	conceitos	na	Panificadora	Pão	da	Terra	de	Arara-
quara	mostrou	efetivamente	resultados	deste	investimento	ao	longo	do	desenvolvimento	do	apren-
dizado	da	Psicologia	Corporal	no	 Instituto	Raiz	de	Araraquara,	e	 como	é	gratificante,	enquanto	
líder e aluno, poder observar essas novas ideias e jeitos de funcionar sendo multiplicados entre os 
colaboradores.	Isso	tudo	mostra	que	e		apesar	de	toda	dificuldade	no	que	tange	a	sociedade,	
a	obra	de	Reich	continua	fluindo,	atingindo	seus	objetivos.
	 	 E	emocionado	 testemunho	e	agradeço	esses	últimos	 três	anos,	a	competência	da	
Psicóloga	Susana	Zaniolo	Scotton	e	sua	maravilhosa	Equipe,	pela	Confiança	e	respeito	ao	mergu-
lho	em	nossas	histórias	que	nos	possibilitaram	melhorar	nossas	relações.		
	 	 É	bem	como	diz	Reich:	“só	o	restabelecimento	da	vida	amorosa	natural	das	crianças,	
adolescentes e adultos pode livrar o mundo das neuroses de carácter e da peste emocional em 
suas diversas formas” (2004, p. 491).
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